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Oulussa laskeskellaan, millainen seurakuntarakenne tulevaisuudessa pal-

velisi seurakuntalaisia parhaiten. Kantaa tullaan ottamaan muun mu-

assa siihen, pitäisikö Oulussa olla vain yksi seurakunta vai useamman 

seurakunnan yhtymä. Selvitystyö käynnistyi viime syksynä valtuustoaloitteesta. 

Selvitystyö on lähtenyt ripeästi liikkeelle. Valmista on tarkoitus saada tämän 

vuoden loppuun mennessä. Jos ratkaisu on, että seurakuntarakenteita pitää 

muuttaa, uusi aika koittaisi mahdollisesti parin vuoden kuluttua. Seuraavissa 

seurakuntavaaleissa valittaisiin luottamushenkilöt uuteen malliin.

On syytä muistaa, että käynnissä on vasta selvitystyö, jossa punnitaan vaihto-

ehtoja. Seurakuntarajoja ei vielä piirretä mihinkään karttaan. Työ etenee ja siitä 

kerrotaan avoimesti seurakuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.oulun-

seurakunnat.fi/seurakuntarakenneselvitys. Samalla sivustolla voi myös antaa 

palautetta. Kuulemistilaisuuskin järjestetään. Seurakuntalaisilla on oiva tilai-

suus sanoa oma mielipiteensä siitä, millainen tai millaisia seurakuntia Oulussa 

tulevaisuudessa pitäisi olla. 

Jahka työ on saatu päätökseen, uutta selvitystä ei varmaankaan ihan heti 

aloiteta. Siksi vaikuttamismahdollisuutta kannattaa käyttää nyt.

Aatoksia

Sanottavan aika

Eurooppa – 
tuhlaajapoika
Euroalue on taloudellisessa taantu-
massa. Tyhjenevä lompakko pysäyt-
tää aina! Onneksi eri alojen tutki-
mukset kiinnittävät huomiota myös 
tällaisten aikojen positiivisiin ilmiöi-
hin. Lama-aikoina esimerkiksi per-
hesuhteiden laatu näyttää kohene-
van ja sen myötä kätilöt työllistyvät 
enemmän. Sananlasku: ”Ei niin pa-
haa, ettei jotain hyvääkin”, pätee siis 
myös taantumaan. 

Yhteiskunnan kassavarojen tiu-
kentuessa olisi myös talouskeskus-
telujen lisäksi yhteiskunnalliselle ar-
vokeskustelulle tilausta. Ehkäpä tässä 
mielessä taloustaantuma onkin paras 
lahja maallistuneelle Euroopalle? La-
ma kutsuu jälkikristillistä tuhlaaja-
poikaa, palaamaan arvoajelehtimi-
sesta takaisin evankeliumien äärelle. 

Euroopan uskonnollinen tilanne 
on monimutkainen ja eritahtinen. 
Karkeilla pensselinvedoilla kuvat-
tuna, se näyttäisi kulkevan kahdes-
sa tasossa. Uskonnottomuus ja islam 
ovat myötätuulessa. Sen sijaan kan-
sankirkkojen asema näyttäisi joutu-
neen sekularisaatio -nimisen hurri-
kaanin silmäkkeeseen. 

Näissä puhureissa kristikunnan 
vanhimmat uomat: ortodoksinen ja 
katolinen kirkko, ovat toistaiseksi sel-
vinneet pienemmillä kolhuilla. Kato-
lisen kirkon rohkeus lähetys- ja evan-
kelioimistyössä tuottavat hyvää he-
delmää. Ortodoksisen kirkon syväl-
linen rukous- ja kilvoituselämä löy-
tävät puolestaan vastakaikua ratio-
nalismin hapattamassa Euroopassa. 

Protestanttisten kansankirkkojen 
tilanne on sen sijaan alavireisempi. 
Vapaiden kristillisten suuntien me-
nestys puolestaan vaihtelee eri mais-

sa. Yksi asia on kuitenkin yhteinen 
mainituille tahoille: pysyvätkö ne 
Kristuksessa, kun sekularismin hel-
teet koettelevat?   

Erikoista tässä yhtälössä on se, 
että ihmisten kääntäessä selkän-
sä kirkoille, kiertyy EU-kansalais-
ten suuntaan tiukka haaste tutus-
tua kristillisiin arvoihin. Uskon-
nollisena herättelijänä toimii yllät-
tävä taho. 

EU-tutkija Teija Tiilikainen to-
tesi Turkin jäsenyysneuvottelujen 
avauksesta, että se on huudattanut 
kristinuskon Jumalan takaisin po-
litiikkaan. Ulkopoliitiikka-lehden 
(1/2007) tekemä artikkeli toteaakin 
arvokonservatismin tulleen unionin 
arkeen. Tämä taas merkitsee sitä, et-
tä uskonnosta on taas lupa puhua”. 

Siispä EU-vinkistä vaari, ja hen-
gellisen viisauden äärelle. Se löytyy 
1700-luvulla eläneen kreikkalaisen 
pappismarttyyrin, Pyhä Kosmas Ai-
tolialaisen sanoista: Kristuksesta ja 
kirkosta älkää etääntykö. 

Jukka MäNtyMäki
Kirjoittaja opiskelee 

ortodoksista teologiaa sekä 
työskentelee Oulun metropoliitan kansliassa 

hiippakuntasihteerinä

12.2.2009

Muut lehdet 

Vastarannan Kiiski 

Ahneuden            
rajat
Taloussanomat kysyi työmarkkinaosapuo-
lilta ja etujärjestöiltä, mikä olisi Suomessa 
kohtuuansioiden raja.

”Kun kuukausipalkka nousee 30 000 
euron yläpuolelle, lisäraha menettää mer-
kityksensä ainakin toimeentulon näkö-
kulmasta. Moni on kertonut, että niin 
suurta summaa ei rehellisesti voi sanoa 
tarvitsevansa pelkkään elämiseen, sanoo 
Toimihenkilöunionin puheenjohtaja Ant-
ti Rinne.

Finanssialan keskusliiton toimitusjoh-
taja Piia-Noora Kauppi ei halua määritellä 
ahneuden eurorajaa tarkasti.

’Tällaisina aikoina kaikissa kannustin-
järjestelyissä pitää noudattaa kohtuulli-
suutta. Toivottavasti yritysten hallitukset, 
jotka palkkioista päättävät, pohtivat tänä 
keväänä kohtuullisuuden rajoja vakavasti, 
Kauppi sanoo.” 

Talouselämä 6. helmikuuta 2009 

Venäjästä 
muslimivaltio?
Sanomalehti Ilkka nostaa pääkirjoituk-
sessaan esille Venäjän yllättävän väestö-
kehityksen.

”Venäjän väestökehitys on no-
peasti muuttamassa maan sisäi-
siä voimasuhteita uskontojen välillä. 
Viina, väkivalta ja alhainen syntyvyys 
ovat Neuvostoliiton romahtamises-
ta lähtien vähentäneet Venäjän väkilu-
kua. Alamäki ei kuitenkaan koske mus-
limiväestöä. Volgan tataarit, Kaukasi-
an muslimikansat ja Keski-Aasian tasa-
valloista Venäjälle muuttuvat lisäänty-
vät selvästi muuta väestöä nopeammin. 
Jos kehitys jatkuu nykyisellään, enem-
mistö Venäjän armeijaan tulevista alok-
kaista on muslimitaustaisia 2015. Vuon-
na 2020 viidesosa maan asukkaista ko-
kee islamin omaksi uskonnokseen. Noin 
vuonna 2040 enemmistö venäläisistä on 
muslimeja.”

Ilkka 9. helmikuuta 2009

Uskonnottomien etua ajavilla on pitkään ollut huoli, että uskonto saattaa 

näkyä, kuulua, haista tai maistua. Se täytyy estää, jotteivät pahaa aavis-

tamattomat ihmiset uskonnosta vahingoittuisi. Siksi on vaadittu kaikkien 

uskonnon ilmenemismuotojen kieltämistä. 

Raamatut pois hotellihuoneista, hunnut päästä, ristit kaulasta, kirkonkellojen 

soitto, päivänavaukset kouluista, hartaudet radiosta, jumalanpalvelukset valtiopäi-

vien avajaisista, uskonnolliset julkaisut postiluukuista, Jeesus joululauluista, Jumala 

partiosta, teologia yliopistoista, sanomanlevittäjät rappukäytävistä, kirkot asema-

kaavasta ja koko valtiosta. Viittaukset uskoon tai uskontoon loukkaavat.

Siksi monen leuka loksahti, kun Suomen uskonnottomien etujärjestö vaati 

avoimella kirjeellä piispa Heikalta perustelua, miksi Espoon seurakunnat eivät salli 

kappeliensa, siis omistamiensa rakennusten, käyttöä ei-kristillisissä hautajaisissa.

Espoon seurakuntien kirkkoneuvoston puheenjohtaja Antti Rusama vastasi 

kirjeeseen Kotimaa-lehdessä viisaasti: ”Jos uskonnotonta vakaumusta tunnusta-

nut vainaja tuodaan alttarin ääreen, ristin juurelle, hänen vakaumustaan aliar-

vioidaan.”

Piti nähdä tämäkin. Kirkonmies joutuu puolustamaan uskonnottomien vakau-

musta, koska uskonnottomien etujärjestöltä se onnistuu niin heikosti.

Etumerkit sekaisin
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ja se on sitä 
edelleen. Ko-
ko Pohjois-
Suomi kai-
paa kuiten-
kin nykyis-
tä selvempää 
yhteisen sä-
velen löytä-
mistä. Avoi-
muus ja siihen liitetty ymmär-
rys ovat lähes ainoita selviyty-
miskeinoja, olivatpa ajat hyvät 
tai huonot. 

Okkosen mielestä taantumas-
ta pelastumiseksi tarvitaan joh-
tajuutta, joka luo suuntaa ja tule-
vaisuuden uskoa.

– Siinä se nykypäivän talvi-
sodan henki voisi olla. Työtä pi-
tää jatkaa, asioiden hoitamisesta 
ei pidä vähentää energiaa, Okko-
nen saarnaa.

tekStit: Riitta HiRvoNeN 

Re i j a  Haapa la inen

Poliitikot yli puoluerajojen 
ovat peräänkuuluttaneet 
kansalaisilta talouden 
talvisodan henkeä 
taantuman aikana.
Rauhan Tervehdys 
kysyi, löytyykö sitä 
Pohjois-Suomesta. 

Pudasjärven 
kaupungin-
johtaja Kaa-
rina Daavit-
tila pelkää, 
ettei suoma-
laisista syn-
ny hetkes-
sä yhteen hii-
leen puhalta-
jia, vaikka kansakunta sitä taan-
tumassa kaipaisikin.

Daavittilan mielestä taak-
se jääneen nousukauden aikana 
syntyi ajattelutapa, ettei ole sopi-
vaa puuttua toisten asioihin ky-
selemällä ”miten sinulla menee?”.

– Tällainen koskemattomuu-
den kunnioitus meni viime vuo-
sina liiallisuuksiin. Meihin iskos-
tui epäusko, että edes osaisimme 
auttaa lähimmäisiämme. Nyt tä-
mä korkea kynnys pitäisi ylittää, 
Daavittila sanoo.

Pudasjärven haja-asutusalu-

Piispoilta ”ei” optioille laman aikana

Oulun hiippakunnan piis-
pa Samuel Salmi varoit-
taa suomalaisia päättä-
jiä ennalta arvaamatto-

mista seurauksista, jos valtionyh-
tiöiden johto nostaa lomautuksi-
en ja irtisanomisten aikana mil-
joonaoptioita. Kansa ei sitä kes-
tä vaan jakaantuu kahtia, piispa 
ennustaa.

– Suomi tarvitsee taantumasta 
selviytyäkseen aivan uudenlaista 
yhteisvastuullisuutta. Siksi nyt ei 
ole isojen optioiden aika. Niiden 
jakaminen sotii kansan oikeu-
dentajua vastaan, vaikka lainsää-
dännöllisesti mitään väärää ei ta-
pahdu.

Piispan mielestä optiot on 
hankittu suomalaisten hyvin te-
kemän työn kustannuksella. Hän 
kuvaa viime vuosina jaettuja mil-
joonaoptioita suuruudeltaan 
sellaisiksi, joita kukaan ei 
tarvitse.

Piispa Salmi otti 
optioihin kantaa 3.2. 
Karjasillan kirkossa 
pidetyssä Moraalivar-

tio-tilaisuudessa. Seuraavana päi-
vänä Espoon hiippakunnan piis-
pa Mikko Heikka totesi valtiopäi-
vien avajaisjumalanpalvelukses-
sa saarnassaan, miten ”talouselä-
män ylimmän johdon kohtuuton-
ta palkitsemista voidaan perustella 

markki-

noiden logiikalla”.
– Silloin kuitenkin unohtuu, 

mitä kohtuuttomilta tuntuvat 
palkinnot saavat aikaan yhteis-
kunnan sosiaaliselle pääomalle 
ja luottamukselle. Varsinkin nyt, 
kun tavalliset ihmiset joutuvat 
taloudelliseen ahdinkoon ja ää-
rimmäisen vaikeisiin tilanteisiin, 
sosiaalisesta pääomasta ja luot-
tamuksesta on pidettävä huolta, 
Heikka saarnasi. 

Auttaminen opeteltava 
uudestaan

eilla asuu puolet kaupunkilaisista 
erillään toisistaan ja oikeasti yk-
sin, kuten Daavittila sanoo. 

– Kaupunginjohtaja huolehtii 
erityisesti, kuka kantaa taantu-
massa heidän taakkojaan.

– Tai edes ajattelee heitä.

optiot 
henkilöstön kouluttamiseen
Kaarina Daavittilan mielestä po-
liitikkojen peräämään yhtä köyt-
tä -henkeen tulee säröjä, jos yri-
tysten johtotasolla ei pidättäydy-
tä uusista kannustusjärjestelmis-
tä lomautusten ja irtisanomisten 
aikana.

– Talousmaailma toimii omil-
la säännöillään, mutta viisas joh-
to aistii, että nyt tarvitaan har-
kintaa avauksiin. 

Daavittila ehdottaa, että yri-
tysten johtajat suuntaisivat op-
tionsa taantumassa oman henki-
löstönsä hyvinvoinnin ja osaami-

sen kehittämiseen. Näin rahoilla 
saataisiin yrityksissä moninker-
taisesti hyvää aikaan. 

Daavittila pitäisi myös terve-
tulleena eleenä, jos johtotasolla 
punnitaan talousahdingossa suu-
ripalkkaisten palkan alentamista. 

Herrat elävät toisin 
kuin opettavat
Kemijärveläisen Massaliikkeen 
sihteeri, Itä-Lapin kuntayhtymän 
kehittämispäällikkö Tuula Kuva-
ja luottaa tavallisten kansalaisten 
taitoon myötäelää naapurin mur-
heita. Poliittisilla päättäjillä sitä 
taitoa ei sen si-
jaan ole, Kuva-
ja on kokenut 
muun muassa 
sellutehtaan sul-
kemisen yhtey-
dessä. 

– He osaavat 
juhlapuheissaan 

vedota meihin, mutta heille itsel-
leen keskinäinen välittäminen ei 
tunnu merkitsevän mitään. He 
eivät elä niin kuin neuvovat.

Vaikka Kuvaja uskoo kansa-
laisten keskinäiseen solidaarisuu-
teen, pitää hän myös mahdollise-
na, että taantuma kiristää kansa-
laisten välejä. Hän varoittaakin 
päättäjiä ”heiluttamasta tuolia 
liikaa kansalaisten alla”. Kuvaja 
vaatii, että vähätuloisten perus-
turvan on säilyttävä talouskrii-
sistä huolimatta.

Nyt tarvitaan 
vastuullisia johtajia
Oulun Kauppakamarin toimi-
tusjohtaja Jaakko Okkonen 
näkee Pohjois-Suomessa liikaa 
nurkkakuntaisuutta. Hän ar-
velee epäluulon takaa löytyvän 
kateutta.

– Oulun seudulla on puhut-
tu yhteistyöstä alueen voimana, 
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Taantumasta kärsivä Suomi-neito on hädässä
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Mitä uskoa?
TV1:ssä on ollut keskusteluoh-
jelma ”Mitä uskoa?”. Jäimme 
vaimoni kanssa mielenkiin-
nolla odottamaan, eikö ku-
kaan ota kantaa käytyihin 
keskusteluihin. Niin ihmeel-
lisiä keskustelijoiden kannan-
otot ja vastaukset olivat ollak-
seen teologiaa lukeneiden sa-
nomisia. 

29.1. ilahduimme, kun tässä 
lehdessä oli kaksi todella hyvää 
kirjoitusta. Kiitän Jumalaa, et-
tä hän oli antanut rohkeuden 
ja viisauden Osmo Kalliolle ja 
Niko Torpalle kirjoittaa 12.1. 
esitetystä ohjelmasta. Niihin 
oli hyvä yhtyä Hengessä ja sa-
noa aamen. 

On ollut todella murheellis-
ta todeta jo pitkään, että täällä 
Suomessa pasuuna ei enää an-
na selvää ääntä. Jumalan Sa-
nan vähätellään, eikä eletä sen 
mukaisesti. Sen yli kävellään 
mennen tullen ja palatessa. 
Yksi puhuu yhtä, toinen tois-
ta ja kansa vaeltaa eksyksissä. 
Siitäkös vihollinen riemuitsee.

Ottamatta sen enempää 
kantaa noihin ohjelmiin, ker-
ron kaksi profetiaa, jotka kuu-
lin ollessamme rukoilemassa 
muutaman hengen ryhmäl-
lä: ”Tämän päivän kirkko on 
kuin supermarket, josta jokai-
nen saa mitä haluaa. Voi kuin-
ka toivoisin, että sieltä saisi 
vain yhtä tuotetta niin kuin 
maitokaupasta”. 

Kerran taas tuli sanoma: 
”On alettu pitämään totuute-

na mielipiteitä”. Sanomisia ei 
siis ole tutkittu Jumalan Sa-
nan valossa, vaan ne on nielty 
sellaisenaan ja alettu pitämään 
totena, Jumalan Sanana. Nuo-
kin edellä kerrotut kaksi profe-
tiaa ovat arvioitavissa. 

Olisi luullut, että tuollai-
sesta keskustelijoiden joukosta 
tulee selviä Raamatun mukai-
sia vastauksia. On ihmeellis-
tä, että kysyjä ei saa vastausta 
kysymykseensä miten tullaan 
uskoon ja pelastutaan. Asia on 
kirkolle niin kuin kuuma pe-
runa ja vastausta vain pyöri-
tellään suussa. Olen joskus to-
dennut, että vähintä mitä ih-
minen voi verojensa vastineek-
si kirkolta vaatia on, että kuu-
lee totuutta. 

Raamattu sanoo: usko syn-
tyy kuulemisesta ja kuulemisen 
synnyttää Kristuksen Sana. Kun 
uskomaton ihminen siis kuulee, 
tai lukee Jumalan Sanaa, niin 
Pyhä Henki alkaa kutsua häntä 
ja vaikuttaa synnin tunnon. Mi-
käli hän ottaa uskossa vastaan 
lukemansa / kuulemansa (= te-
kee parannuksen), niin hän saa 
Pyhän Hengen ja syntinsä an-
teeksi.  Ja jos hän ei myöhem-
min luovu Jeesuksesta, niin hän 
pelastuu ja pääsee kuoltuansa 
taivaan kirkkauteen ja varjeltuu 
helvetiltä. Siinä on meidän toi-
vomme.

HaNNu Mattila 
Raahe

 Rauhan Tervehdys on val-
jastettu kunnallispoliittisek-
si keskustan äänitorveksi. Tu-
lemme vaikuttamaan siihen, 
että Haukiputaan seurakun-
ta lopettaa lehden tilaamisen 
seurakuntalaisille.

 Ikäväkseni sain lukea, ett 
olette päättäneet lopettaa 1. ki-
vi -palstan. Mielestäni on hi-
venen erikoista, että kun pro-
vosoimaan tarkoitettu palsta 
onnistuu tehtävässään, se lo-
petetaan. Palstan lopettamista 
vaatineet ihmiset voisivat kat-
soa peiliin ja sen jälkeen vaik-
kapa kirjoittaa asiallisen vas-
tineen Rauhan Tervehdykseen 
sen sijaan, että heti ollaan vaa-

timassa palstan lopettamista ja 
kirjoittajan eroa. 

Tietysti palsta koetteli vä-
hän rajojaan, mutta mielestä-
ni tämä oli pelkästään hyvä 
asia yleisen keskustelun luo-
miseen. 1. kivi oli ensimmäi-
nen aidosti mielenkiintoi-
nen juttusarja Rauhan Ter-
vehdyksessä. Se antoi ajat-
telemisen aihetta ja madalsi 
kynnystä lukea lehtenne. Oli-
si ikävä jos Rauhan Terveh-
dys taantuisi takaisin kir-
joittamaan ainoastaan Helvi-
mummon kuoromatkan ko-
hokohdista. Mukavaa löytää 
”oikeaa” journalismia myös 
seurakuntalehdestä. Jatka-
kaa hyvää työtä! 

Ihmiset tarvitsevat 
kuuntelijaa, jonka kanssa 
voi jakaa huoliaan, 
Kempeleen seurakunnan 
vs. kappalainen Timo 
Juntunen sanoo. Hän 
ryhtyy päivystämään 
kauppakeskus 
Zeppelinissä.

Kauppakeskus Zeppelinin Pyhän 
Matteuksen kappelissa päivystää 
tästä viikosta alkaen joka perjan-
tai pappi ja nuorisotyöntekijä. 
Pappi on tavattavissa iltapäivällä 
kello 13–16 ja sen jälkeen kolmen 
tunnin ajan nuorisotyönohjaaja.

Lähes 20 vuotta vanhan kappe-
lin toimintaa on ryhtynyt elvyt-
tämään Kempeleen seurakunnan 
vs. kappalainen Timo Juntunen. 
Hän toteaa, että vuonna 1992 vi-
hitty kappeli oli uutena aikaansa 
edellä. Kauppakeskuksen asiak-
kaat eivät tottuneet käyttämään 
sitä hiljentymispaikkanaan, eikä 
seurakuntakaan järjestänyt siellä 
säännöllistä toimintaa.

Juntusen mukaan kappelia ei 
ole kokonaan unohdettu viime 

Palautetta

Zeppeliinin kappeli 
herää henkiin

vuosina, mutta niin huonossa 
kunnossa se on ollut, että kaup-
pakeskuksen johdossa puhuttiin 
jopa sen sulkemisesta kokonaan.

Pizzan syöminen 
on venähtänyt
Timo Juntunen uskoo kirkollisen 
kauppakeskustyön olevan nyt ai-
van toisella tavalla kysyttyä kuin 
90-luvulla. Hän sanoo, että Zep-
pelinistä on tullut vuosien aika-
na kempeleläisten ja myös moni-
en satunnaisten ohikulkijoiden 
olohuone, pysähdyspaikka.

Myös pappi on ollut tervetul-
lut ihmisten pariin olohuonee-
seen, Juntunen huomasi syksyn 
aikana kulkiessaan kauppakes-
kuksessa.

– Ihmiset tulevat luokseni ar-
kailematta. He ovat halunneet 
kertoa muun muassa työssä jak-
samisestaan. Pizzan syöminen on 
tahtonut venähtää jutellessa, Jun-
tunen kertoo kokemuksiaan.

 Hänelle on tärkeää kohdata 
ihmisiä muuallakin kuin juh-
lissa.

– Juhlissa tunnelma on väki-
sinkin hieman jäykkä. Siksi on 
hyvä, että seurakunnan työnte-

kijät kohtaavat seurakuntalai-
sia myös niin sanotusti vapaalla 
maaperällä.

kokouksiin 
ei ole enää aikaa
Juntunen perustelee kauppakes-
kustyön tärkeyttä myös sillä, et-
tä talouskriisissä on löydyttävä 
helposti puhekumppani, jonka 
kanssa voi jakaa huoliaan.

– Nyt ei ole aika pitää seura-
kunnassa kokouksia, vaan mei-
dän työntekijöiden on mentävä 
elämään ihmisten keskelle. Minä 
yritän olla saapuvilla ja saatavil-
la Zeppelinissä, Juntunen lupaa. 

Viime päivinä kappelia on sii-
vottu ja sisustettu. Sitä koristavat 
nyt kempeleläisen puukäsityöläi-
sen Matti Lahtisen taideteokset. 

Juntunen kertoo, että kappelin 
ovet ovat auki aina kun kauppa-
keskus on auki.

– Vaikka kappelia on töhrit-
ty aikoinaan, haluamme luottaa 
siihen, että aika on muuttunut ja 
tilassa käyttäydytään arvokkaas-
ti. Aina voi käydä toisin, mutta 
otamme riskin.

Riitta HiRvoNeN

Postia

Palstalla julkaistaan toimitukselle nimettömä-
nä saapunutta palautetta.

Jann e K ankaa la

Timo Juntunen tapaa perjantaisin ihmisiä kauppakeskus Zeppelinin uudistuneessa kappelissa.
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Maata  kiertelemässä

Uusi 
kasvoAurinko paistaa perhe-

neuvontapalvelun odo-
tushuoneeseen. Perhe-
neuvoja Johanna Siira 

kertoo seinällä olevan Anni Ra-
pinojan maalauksen Pariskun-
ta olevan hänen suosikkinsa. 
Niinpä kuvakin napsaistaan sen 
edessä. 

Siira siirtyi töihin Oulun seu-
rakuntien perheneuvontapalve-
luun keskellä synkintä syksyä 
marraskuussa. Hän on virkava-
paalla Oulun kaupungilta. Ko-
dikkaassa työhuoneessa Siira 
kertoo parhaan asian uudessa 
työssään. 

– Työ on sinänsä hyvin sa-
manlaista, mutta asiakkaiden 
kohtaamiseen pystyy täällä kes-
kittymään paremmin. Työhön 
kuuluu vähemmän paperihom-
mia, eli asiakasrekisterien ylläpi-
toa ja tilastointia, Siira summaa.

Matalan 
kynnyksen paikka
Erityistason perheterapeuttikou-
lutuksen saaneelle perheneuvo-
jalle pääsee yleensä muutaman 
viikon odotusajalla. Joskus yk-
sittäiselle henkilölle, pariskun-
nalle tai perheelle voi riittää yk-
si käyntikerta, mutta yleisimmin 
terapeutti kohdataan 6–8 kertaa. 

Syitä perheen pahoinvointiin 
ja perheneuvojalle tuloon on mo-
nenlaisia: perheessä voi olla puo-
lisoiden uskottomuuskriisi tai 
vaikka lapsen syntymään liit-
tyvä kasvunpaikka, voi olla et-
tä vanhemmat eivät osaa riidel-
lä rakentavasti, mutta haluaisivat 
oppia ja myös lasten kasvatuksel-
le haetaan rajoja. Myös eron jäl-
keistä ahdistusta voi purkaa. Tär-
keää perheneuvonnassa on tun-
nistaa ja opetella puhumaan tun-

Perheneuvoja aukoo solmuja

teistaan. 
– Monesti tulee esiin asioita, 

jotka ovat jääneet vuosien varrel-
la kaivelemaan. On tärkeää, että 
molemmat puolisot kokevat tule-
vansa kuulluksi suhteessa.

Johanna Siira kokee olevansa 
unelmatyössään. 

– Toipumisia ja voimaantumi-
sia on hieno nähdä. On hienoa, 
että ihmiset tulevat yhä enem-
män ennaltaehkäisevässä mie-
lessä. Pyrimme olemaan mata-
lan kynnyksen paikka. 

Pannaria ja 
mökinrakennusta
Paljasjalkainen oululainen on 
valmistunut yhteiskuntatie-
teen maisteriksi ja tehnyt erilai-
sia sosiaalialan töitä. Haukipu-

taan Kellossa asuvaan perheeseen 
kuuluvat erityisopettajana työs-
kentelevän miehen lisäksi tytär ja 
kolme poikaa ikähaitarilla 7–12 
vuotta. Nykymittareilla mitattu-
na kyseessä on iso perhe. 

– Perheenäitien ongelmat asi-
oiden organisoimisesta rajojen 
laittamiseen ovat tuttuja. Samas-
sa taloudessa asuu myös kak-
si australianpaimenkoiraa, kuk-
ko ja kanoja. Olemme melkoisia 
viherpeukaloita ja elämme mel-
kein omavaraistaloudessa. Ka-
nanmuniakin tulee niin paljon, 
että koko ajan saisi olla tekemässä 
pannaria, Siira toteaa hymyillen. 

Luonnossa kulkeminen, van-
hojen esineiden keräily ja vesi-
juokseminen ovat Johanna Siiran 
sydäntä lähellä. Perheen kanssa 

harrastetaan myös yhdessä. Siira 
painottaakin, että on tärkeää teh-
dä asioita yhtenä yksikkönä. 

– Olemme reissanneet asun-
toautolla Norjassa ja Ruotsissa. 
Ja meillä on alkamassa mökinra-
kennusprojekti Oulujärven ran-
nalla Manamansalossa. 

Kesällekin on suunnitelmia. – 
Minulla on 60-luvun skootteri, 
jota on korjattu vuosien varrel-
la. Katsotaan, josko sen saisi tien 
päälle. Sillä olisi mainio kulkea 
työmatkat auringon paisteessa, 
Johanna Siira haaveilee.

elSi HuttuNeN

Sarjassa esitellään Rauhan Ter-
vehdyksen levikkialueen seurakun-
tien uusia työntekijöitä.

E l s i  H u t t u n e n

Maistuvia 
museokierroksia 
muistisairaille
Ensimmäinen Pohjois-Pohjan-
maan museon ja Oulun Seudun 
Dementiayhdistys ry:n yhteis-
työssä suunnittelema Muistak-
ko nää? Museo muistaa -kierros 
järjestetään perjantaina 13. hel-
mikuuta. Museokierros on tar-
koitettu muistisairaille ja hei-
dän omaisilleen. 

Museon näyttelyjä hyö-
dyntävän kierroksen aikana 
muistelu mahdollistuu eri ais-
tien kautta: katsellen, kokeil-
len, kuunnellen, haistellen ja 
maistellen. 

Kierros toimii parhaiten pie-
nellä, muutaman hengen ryh-
mällä. Ilmaisille kierroksille il-
moittaudutaan museon toimis-
toon p. (08) 558 47 150. Museo 
on auki tiistaista sunnuntaihin 
kello 10–17. 

Riipinen 
ykkössijalla 
Oulujoen 
johtoon
Tuomiokapituli on tehnyt vaa-
liehdotuksen Oulujoen seura-
kunnan kirkkoherranvirkaan. 
Ensimmäiselle vaalisijalle ase-
tettiin Oulun ev.-lut. seurakun-
tayhtymän yhteisten seurakun-
tapalvelujen johtaja Jouni Rii-
pinen. 

Toiselle vaalisijalle asetet-
tiin Oulujoen seurakunnan 
kappalainen Pertti Lahtinen 
ja kolmannelle vaalisijalle Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnan 
kappalainen Ari-Pekka Metso.

Muut kolme hakijaa; kappa-
lainen Lauri Kujala, kappalai-
nen Petri Satomaa sekä kappa-
lainen Petteri Tuulos todettiin 
kelpoisiksi ylimääräisiksi vaali-
ehdokkaiksi vaalissa. 

Paraisten suomalaisen seu-
rakunnan kirkkoherra Juho 
Kopperoinen veti hakemuk-
sensa pois.

Vuonna 1865 Abraham Lincoln 
piti toisen presidenttikautensa 
virkaanastujaispuheen, kuului-
san ”vuorisaarnan”. Lincoln to-
tesi, että sisällissota Yhdysval-
loissa jatkui. Vaikka veri virtasi-
kin, Lincoln ylisti Jumalaa. Her-
ran tuomiot olivat tosia ja oikeu-
denmukaisia.

Lincoln lausui sanansa tilan-
teessa, jossa katkeraa sisällissotaa 
oli käyty jo vuosia. Lincoln itse-
kin kuolisi murhaajan luotiin.

Lincolnin vuorisaarnaa on pi-
detty kaikkien aikojen hienos-
tuneimpana Yhdysvaltain presi-
dentin puheena. Sen pitäjä, alku-
voimainen Abraham Lincoln oli 
tullut politiikkaan takametsis-

Presidentin usko on yhä arvoitus
tä. Hän oli lakimies, joka oli saa-
nut muodollista koulutusta vain 
yhden vuoden verran. Hän oli 
myös mies, joka ei koskaan liit-
tynyt mihinkään kirkkokuntaan.

Oliko Lincoln kristitty? Presi-
dentti ei juuri kertonut uskostaan. 
Tiedetään, että hänen ajatuksen-
sa uskosta vaihtelivat, kuten esi-
merkiksi silloin, kun hänen kaksi 
poikaansa kuolivat. Myös sisällis-
sodan paine vaikutti Lincolniin.

Tiedetään myös, että Lincol-
nia ei koskaan kastettu, hän ei 
koskaan liittynyt kirkkoon ja 
harvoin, jos koskaan puhui Jee-
suksesta.

Lincolnin vaimo kertoi mie-
hensä kuoleman jälkeen, että pre-

sidentti oli ollut uskonnollinen, 
mutta ei ollut täyttänyt kristityn 
tavanomaisia kriteereitä.

Lincolnilla ei näytä nuorena 
olleen uskoa sinapinsiemenen-
kään vertaa. Hän pilkkasi juma-
lanpalveluksia, joita rajaseudulla 
pitivät evankeliset saarnaajat.

Pyrkiessään kongressiin en-
simmäistä kertaa Lincolnin oli 
pakko väittää vaalikamppailussa, 
että hän ei ollut kieltänyt pyhiä 
kirjoituksia eikä halventanut us-
kontoa yleensä, ei myöskään kris-
tillisiä tunnustuskuntia.

Jotkut ovat väittäneet, et-
tä Lincoln ei liittynyt kirkkoon, 
koska hän ei yksinkertaisesti ol-
lut liittyjätyyppiä. Toisten mielis-

tä hän ei voinut sietää monimut-
kaisia oppirakennelmia.

– Lincoln suojasi hyvin yksi-
tyiselämänsä, sanoo presidentin 
elämänkerturi David Herbert 
Donald. 

– Luultavasti Lincoln ei ollut 
tyyppiä, joka menee seurakun-
nan eteen ja haluaa tunnustaa 
syntinsä, Donald toteaa.

Monet uskonnolliset ryhmit-
tymät ovat halunneet lukea Lin-
colnin joukkoonsa, kristityt, 
ateistit ja jopa juutalaiset. Hel-
mikuun 12. päivänä Abraham 
Lincolnin syntymästä tulee ku-
luneeksi 200 vuotta.

ReligioN NewS SeRvice

Lyly ja Antti 
puhuvat 
naisista
Karjasillan kirkossa järjestet-
tävät Moraalivartioillat jat-
kuvat tiistaina 17. helmikuuta 
teemalla Nainen. Muun mu-
assa feminismistä, naispap-
peudesta ja seksuaalisuudesta 
ovat keskustelemassa esseisti 
Antti Nylén, kansanedustaja 
Lyly Rajala sekä pastori ja teo-
logian tohtori Päivi Jussila. 

Keskustelutilaisuudet ovat 
kaikille avoimia. Aiheiden 
kirvoittamia mielipiteitä ja 
kysymyksiä voi lähettää osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/moraalivartio. 

Seurakuntien maksuton perheneuvonta on matalan kynnyksen paikka, kertoo Johanna Siira.
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Ilmoitusmyynti
Kotimaa-Yhtiöt Oy   
puh. 020 754 2000 

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Varatuomari Pekka Lahdenperä
LAKIASIAT LAHDENPERÄ OY

Kirkkokatu 4 A 12, 90100 Oulu
puh. 377 191 ja 0400 687 201, fax. 377 091

Perunkirjoitukset, perinnönjaot, testamentit, oikeudenkäynnit

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

T E R V E Y D E K S I

Myllyojan 

Maikkulan

p. 5572 170
av. ark. 9.30 - 17.30  Kangaskontiontie 3, OULU

p. 5302 144

Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja.  Tervetuloa!

av. ark. 9 - 18, la 9 - 15  Karvarinaukio 7, OULU

Palveluja tarjotaan

E l s i  H u t t u n e n

Puurosunnuntait saavat jatkoa 
Karjasillan kirkossa maaliskuun 
ajan. Puuroa tarjotaan ennen ju-
malanpalvelusta kello 8.30–10. 
Tarjoilu järjestetään maaliskuun 
jokaisena sunnuntaina.

Vs. kappalainen Kimmo Kiek-
si kertoo, että puuroa tarjotaan 
myös syksyllä, todennäköises-
ti lokakuussa. Karjasillan seura-
kunnan alueneuvosto pohtii, voi-
siko tapa olla ympärivuotinen. 
Ensin halutaan kuitenkin kat-
soa, löytyykö tehtävään tarvitta-
va määrä vapaaehtoisia.

Kieksi ehdottaa, että puu-
rosunnuntaiden vetovoimaa voi-
si testata pitempänä ajanjaksona, 
jos vapaaehtoisia on riittäväs-
ti. Hänen mukaansa tyydyttävä 
ratkaisu voisi olla se, että puuroa 
tarjoiltaisiin keväisin ja syksyisen 
yhteensä neljänä kuukautena. 

Maaliskuussa vastuunkantaja-
na on Karjasillan nuorten aikuis-
ten lähetysryhmä, joka huolehtii 
kaikesta alusta loppuun. Seura-
kunnan työntekijät eivät osallis-
tu puuron keittoon.

Puuroa syötiin kokeiluluon-
toisesti lokakuussa kolmena sun-
nuntaina. Tarjoilu aloitettiin 8.30 
ja se loppui kymmeneltä, jolloin 
jumalanpalvelus alkoi. Aikaisel-
la aloituksella haluttiin helpottaa 
etenkin lapsiperheiden pyhäaa-
mua ja jumalanpalvelukseen eh-
timistä. Kyse ei ollut pelkästään 
ruuasta. Yhtä tärkeää oli tuoda 

Puurosunnuntait jatkuvat 
maaliskuussa Karjasillalla

ihmiset yhteen.
Kieksin mukaan puurosunnun-

tailla yritetään tavoittaa lapsiper-
heiden lisäksi opiskelijoita, iäkkäi-
tä ja yksinäisiä.

Kokemukset viime kerrasta 
olivat hyvät. Paikalla oli joka ker-
ta viitisenkymmentä osanottajaa, 
kertoo hallintokappalainen Liisa 
Karkulehto. Lapsiperheitä ei kui-
tenkaan tavoitettu siinä määrin 
kuin oli suunniteltu. Puuroaami-
aisen ottivat omakseen iäkkäät 
ihmiset, jotka ovat kirkon vakio-
vierailijoita. Sellaisiakin oli, jotka 
kävivät syömässä puuron, mutta 
eivät jääneet messuun.

Lapsiperheiden tavoittami-

nen vaatii Karkulehdon mu-
kaan pitkäjaksoisemman tiedo-
tusajan. 

– Eivät perheet voi reagoida 
nopeasti ja tulla noin vain kirk-
koon kello kymmeneksi, Karku-
lehto huomauttaa. 

– Täytyy pohtia, ketä tavoitel-
laan. Jos tavoitellaan lapsiperhei-
tä, millainen messu pitää järjestää 
ja mihin aikaan, Karkulehto kysyy.

Karkulehto ihastelee puuroaa-
miaisten toteuttamisen yksinker-
taisuutta.  

– Keitetään tavallista puuroa. Se 
tapahtuu keltä vaan.

Pekka HeliN

Re i j a  Haa p a la in e n

Oulun seurakuntayhtymän yh-
teisen kirkkovaltuuston jäsen 
Mikko Jämsä ja joukko muita 
valtuutettuja jättivät viime maa-
nantaina aloitteen, jonka mu-
kaan seurakunnassa tulisi selvit-
tää mahdollisuus maksaa kolehti 
kännykällä.

Aloitetta joudutti osaltaan 
Oulun seurakuntayhtymäs-
sä viime joulukuussa aloitettu 
virtuaalikirkko.fi -palvelu, jos-
ta on tullut lyhyessä ajassa suo-
sittu. 

– Jos virtuaalikirkkoon osal-
listuvilla olisi mahdollisuus lah-
joittaa rahaa yhteiseen kolehti-
in, netin äärellä oleminen oli-
si nykyistä lähempänä täyttä ju-
malanpalveluskokemusta, Mik-
ko Jämsä uskoo. Hän lisää, että 
myös monet radiojumalanpalve-
luksen kuuntelijat kaipaavat tilai-
suutta antaa kymmenyksensä yh-
teiseen hyvään.

Idea kännykkäkolehdista tu-
li Jämsälle seurakuntalaiselta. 

Kännykkäkolehtia 
kaavaillaan Ouluun

kännykkä saattaisi 
lisätä kolehtituottoa
Jämsän mielestä olisi tärkeää, että 
myös kirkon penkissä voisi tehdä 
lahjoituksensa kännykällä.

– Ihmisillä ei tahdo nykyisin 
olla käteistä mukana, hän har-
mittelee.

Jämsä on huomannut yhteis-
vastuukerääjänä, että ihmisillä 
on halu auttaa hätää kärsiviä.

– Jos rahaa ei ole antaa, tulee an-
tamattomuudesta helposti hieman 
syyllinen olo. Tiedän sen itsestäni.

Jämsä pitää mahdollisena, et-
tä kännykkäkolehti kasvattaisi 
jonkin verran kolehtituloja, kos-

ka kännykällä lahjoitettaisiin to-
dennäköisesti enemmän kuin 
mitä kertyy taskun pohjalle jää-
neistä hiluista.

Seurakuntayhtymän viestintä-
johtaja Sakari Korpi pitää aloitetta 
”kovasti selvittämisen arvoisena”. 

Teknisesti kännykkäkolehti 
lienee toteuttavissa myös Oulus-
sa, koska muun muassa Suomen 
Lähetysseuralle on mahdollisuus 
tehdä lahjoitus kännykän avulla.

Valtuutettujen aloite menee 
seuraavaksi valmisteltavaksi yh-
teiseen kirkkoneuvostoon.

Riitta HiRvoNeN
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Oulun seurakuntayhtymään kuuluu 

neljä seurakuntaa, yhtymän johto ja 

kuusi palveluyksikköä. Jäsenmäärä 

on noin 111 000. Päätoimisia työn- 

tekijöitä on noin 290.

www.oulunseurakunnat.fi

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana

DIAKONIAN VIRKA
sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Lisätietoja: johtava diakonian viranhaltija  
Irma-Elina Mukari, p. 040 574 7065.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa  
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi > nyt > avoimet työpaikat.

Hakuaika virkaan päättyy 27.2.2009 klo 15

Lastenkirkko läpäisi testin
Lastenkirkko on tarkoitettu 

lapsille mutta on aikuisten te-
kemä. Soveltuuko se siis las-
ten käyttöön? Rauhan Ter-

vehdys päätti ottaa asiasta selvää. 
Tiukkaa testausta suorittamaan 

valjastettiin neljä reipasta lasta. 
Testihenkilöt ovat iältään esikou-
lulaisesta kuudesluokkalaiseen. 

Ensimmäisenä sivustoon tu-
tustuu 9-vuotias Tuomo Anttila. 
Hänen ensivaikutelmansa lasten-
kirkosta on myönteinen.

– Siistiä, ihan kuin Habbo-ho-
tellissa!

Ennen varsinaista sivustolle 
pääsyä pitää uuden tulijan rekis-
teröityä sivujen käyttäjäksi. Tun-
nuksen ja salasanan keksiminen 
käy testaajilta jouhevasti. Tosin 
lukutaidoton lapsi ei oman tun-
nuksen ja salasanan valitsemises-
ta selviydy ilman aikuisen apua.

– Luo oma hahmo, Tuomo lu-
kee ohjeita ja puuskahtaa: – Mää 
inhoan luomista.

Pienestä purnaamisesta huo-
limatta hän valitsee kätevästi 
omalle hahmolleen ihonvärin, 
kampauksen ja vaatteet. 

Hahmon valmistumisen ja si-
vustolle rekisteröitymisen jäl-
keen päästään viimein itse kirk-
koon, jonne mennään etusivulla 
olevasta kuvasta.

– Kun minä menin kirkkoon, 
oli meitä siellä kolme samannä-
köistä, kolme aivan yhtä prinses-
saa ja me seistiin kaikki vierek-
käin, kertoo testaajista nuorin, 
esikouluikäinen Tiia Anttila.

Kirkossa 
tupsahdetaan 
kirkkosalin ta-
kaosaan. Sieltä 
voi siirtyä ulko-
tiloihin ihaile-
maan kaunista 
kirkkopihaa ja käydä vaikka pie-
nellä kävelyllä hautausmaalla, tai 
edetä kirkkosalin etuosaan kat-
selemaan alttaria, ilmoitustau-
lua, kastemaljaa tai jotain muu-
ta lukuisista kirkossa olevista esi-
neistä.

Kellotapulissa voi kokeilla kir-
konkellojen soittamista, urku-
parvella voi käydä sekä kuunte-
lemassa urkumusiikkia että soit-
tamassa urkuja. Lisää musiik-
kia löytyy kirkon kryptasta eli 
kellarikerroksessa olevasta huo-
neesta. Jukeboksissa on valikoi-
ma tuttuja lastenvirsiä. Osa niis-

tä on perinteisiä versioita, osa vä-
hän rockimpia.

– Ystävä sä lapsien -virrestä on 
aika erikoinen versio, aika erilai-
selta kuulostaa kuin yleensä, ar-
vioi 9-vuotias Sara Holappa vir-
ren sovitusta.

12-vuotias Henna Holappa 
puolestaan pitää jukeboksin vir-
siä tavallista hauskempina.

Jokaista testaajaa harmittaa, 
ettei saarnastuoliin pääse. Ei 
portaita kipuamalla eikä tuolin 
päälle hyppäämällä. Saarnastuo-
lia klikkaamalla löytyvät raama-
tunkertomukset tuntuvat laihal-
ta lohdulta, vaikka kivoja ovat-
kin.

– Raamatunkertomukset ovat 
tuttuja, ne ovat samoja, joita kou-
lun uskontotunnillakin on luet-
tu, Sara arvioi. Hän aikoo ehdot-
tomasti palata toisella kertaa lu-
kemaan kertomuksia.

Pienimpiä käyttäjiä  varten 
raamatunkertomukset on luet-
tu ääneen. Tosin pienen käyttä-
jän on vaikea havaita, että neli-
ön muotoista palikkaa painamal-
la saadaan ääni kuuluville.

– Hyvä, että asiat luetaan ää-
neen niitäkin varten, jotka eivät 
vielä osaa lukea. Mutta jutut voisi-
vat olla vähän elävämmin kerrot-
tuja, ovat aika tylsiä. Paljon kivem-
pi on kryptasta löytyvä Pyhän Lau-
rin tarina, se on kuin elokuva, ar-
vioi Tiia.

Testaajat eivät löydä Lasten-
kirkosta mitään huonoa. Pien-
tä parannettavaa tässä vaiheessa 

toki olisi. Sa-
ra esimerkik-
si toivoo, että 
hautausmaan 
kohdalla oli-
si kerrottu, 
mitä hauta-

usmaalla yleensä tehdään. Myös 
kasteesta ja häistä voisi jossain ol-
la tietoa.

– Kummallista, ettei portai-
ta pääse kiipeämään saarnastuo-
liin, urkuparvelle eikä myöskään 
kellotapuliin. Eivät kaikki vält-
tämättä hoksaa, että kellotapu-
liin tai urkuparvelle pitää mennä 
hyppäämällä, pohtii Henna.

Isompien lasten mielestä pe-
lit ovat sivustolla parasta, mutta 
6-vuotias Tiia nauttii eniten mu-
siikin kuuntelusta. Yhteenvetona 
jokainen on sitä mieltä, että pal-
veluun voi tulla toistekin ja sitä 

Lastenkirkko.fi on esikouluikäi-
sille ja alakoululaisille tarkoitettu 
virtuaalinen kirkko. Kuukausi sit-
ten avatussa palvelussa on tähän 
mennessä ollut yli 22 000 kävijää.

Sivuilla aluksi toiminut kes-
kustelualue eli chatti on suljet-
tu toistaiseksi. Lapsilta on tullut 
toiveita chatin avaamisesta uu-
delleen, kertoo Vantaan seura-
kuntayhtymän verkkotoimittaja 

Lapsille tarkoitettu virtuaalikirkko
Antero Harju. Hänen mukaan-
sa lapset eivät juurikaan ehtineet 
käyttää chattia runsaan häiri-
köinnin vuoksi. Häiriköinti il-
meni esimerkiksi törkeinä hah-
mojen nimimerkkeinä ja asiatto-
mana kielenkäyttönä. 

Poliisille on jätetty chatpalve-
lun häirinnästä tutkintapyyntö. 
Päätös chatin mahdollisesta uu-
delleen avaamisesta tehdään Har-

jun mukaan parin viikon kulut-
tua.

Lastenkirkko.fi:n ovat raken-
taneet Espoon, Helsingin, Oulun, 
Tampereen, Turun ja Vantaan seu-
rakunnat. Suunnittelussa ovat ol-
leet mukana Seurakuntien Lapsi-
työn Keskus ja Poikien ja Tyttöjen 
Keskus PTK. Rahoitukseen ovat 
osallistuneet myös Kirkkohallitus 
ja Kirkon mediasäätiö.

Mää inhoan luomista.
tuoMo, 9 v.

voi suositella kavereille.
– Kannattaa käydä katsomas-

sa Kengurumeiningin video, sii-
nä on sekarotuinen kissakengu-
rupupu, testaajajoukko kihertää 
iloisesti testin päätteeksi.

Satu laPiNlaMPi

Lasten virtuaalikirkossa kokeillaan ja kolutaan
aiotko mahdollisesti käydä las-

tenkirkko.fi -sivuilla toistekin?

Sara: No aion käydä.

Henna: Ehkä.

Tuomo: Joo.

Tiia: Joo.

Mikä lastenkirkossa on parasta?

S: Pelit ja se, että voi lukea näitä 

uskonnon asioita.

H: Muistipelit tai palapelit.

Tu: Pelit.

Ti: Musiikit tähän mennessä pa-

rasta.

oliko sivuilla jotain huonoa?

S: En keksi mitään huonoa.

H: Ei taida olla mitään huonoa.

Tu: Ei oikeastaan.

Ti: Ei mikään ole ollut huonoa.

kenelle lastenkirkko on mieles-

täsi tarkoitettu?

S: Ehkä 12-vuotiaista alaspäin, 

muttei liian pienille.

H: Ala-astelaisille.

Tu: Alakoululaisille ja eskareil-

le kans.

Ti: Eskareille ja isommille ja päi-

väkoti-ikäisille, noin 5-vuotiaille.

voisitko suositella sivustoa jolle-

kulle?

S: Aion sanoa kavereille, että täl-

lainen sivusto on.

H: Ehkäpä tätä varmaan voi ka-

vereille suositella.

Tu: En kolmasluokkalaisille, en-

kä joillekin vähän nuoremmille.

Ti: Eskarissa aion suositella, jos 

en taas sairastu.

Kysymys & vastaus

S a t u L a p in lam p i

Henna Holappa, Tiia Anttila, Sara Holappa ja Tuomo Anttila nauravat heleästi kengurumeiningille.
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Tapahtumat

Suuren
Parantajan

  hoidossa
KRITO-RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS 

9.-11.3.
KRISTILLISEN TOIPUMISTYÖN PÄIVÄT 

17.-19.4.
Mukana mm. Jorma Kalajoki, Paula Tähtinen, 

Anja Komulainen, Sirpa Bergman.
Musiikista päivien aikana vastaa Jukka Salminen. 
Ilmoittautumiset Opiston toimistoon 3 vk ennen. 

     Katso: www.kkro.fi       Tilaa ohjelma!

Yhdistykset

Muut seurakunnat

Palautteet ohjelmista: tiedottaja.oulu@evl.fi

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz
Su 15.2. klo 10 messu Oulujoen kirkosta.  Toi-
mittaa Paavo Moilanen, saarnan pitää Jussi 
Miettinen, joka on Suomen evankelisluterilai-
sen opiskelija- ja koululaislähetyksen pääsihtee-
ri. Kanttorina on Lauri Nurkkala. Messussa lau-
laa Gaudiate-kuoro. Virret: 200: 1–6, 130, 358, 
428, 452, 229 ja 186: 5–6.
Su 15.2. klo 11.25 Radiopyhäkoulun pitää Kir-
si Merenheimo-Mäenpää ja aiheena on Juma-
lan sanan kylvö.

Eetterissä
Radio Dei Toivon päivä
Ma-pe klo 16.20 Kysy mitä haluat - Mikko vas-
taa mitä haluaa. Ohjelman toimittaa Karjasil-
lan seurakunnan pastori Mikko Salmi. Mikol-
le voi lähettää kysymyksiä osoitteessa www.ra-
diodei.fi.
Ke 18.2. klo 15.40 Naisen allakassa kuullaan 
Tuija Lintilän kolumni.
To 19.2. klo 15.40 Kasvun paikassa puhutaan 
seksuaalisuudesta, joka on yksi Karjasillan kir-
kon Moraalivartion teemoista. Marja Blomster 
haastattelee Karjasillan seurakunnan kirkko-
herraa Juhani Lavankoa.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,9 MHz
Su 15.2. klo 9.45 radiopyhäkoulun pitää Kirsi 
Merenheimo-Mäenpää ja aiheena on Jumalan 
sanan kylvö.
Su 15.2. klo 10 jumalanpalvelus Kemin kirkosta. 
Jumalanpalveluksen jälkeen uusintana viime 
maanantain Etappi-ohjelma, jossa ylivieskalai-
nen Jukka Harvala pakinoi ajankohtaisista kir-
kollisista aiheista.
Ma 16.2. klo 17.05 Etappi-ohjelma, jonka toi-
mittaa Jussi Leppälä Ylivieskasta.

internet, www.virtuaalikirkko.fi
Su 14.2. klo 20 ystävänpäivämessu Oulun tuo-
miokirkosta.
Su 15.2. klo 10 messu Oulun tuomiokirkosta.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.com/timoteus

Su 15.2. klo 18 Sunnuntain
kokous mukana Eero Pynnönen, 
to 19.2. klo 18 Miestenilta, la 21.2. 
klo 15 Seurakuntalaisten kahvi-
hetki, su 22.2. klo 18 Sunnuntain 
kokous Tervetuloa! Katso: www.
kempele.svk.fi 

TILAISUUTEMME:
Su 15. 2. klo 18.00 HENGELLISEN 

MUSIIKIN KONSERTTI
Koivu ja Tähti salissa mukana 

tenori PERTTU MATHLIN
Ke 18.2. klo 19.00 SANAN 

JA RUKOUKSEN ILTA
TERVETULOA!

Srk:n kotisivu: http://kotisivu.
dnainternet.net/muhoksen.hellsrk/

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

www.ohsrk.fi 

Pe 13.2. klo 19 LIFT – ilta. La 14.2. klo 19 Breikki, 
”Yksin tai yhdessä – näkökulmia ihmissuhteisiin.”
Su 15.2. klo 11 Perhejumalanpalvelus, Perhe-
bändi. Ke 18.2. klo 19 Sana ja rukous, (ehtoolli-
nen) Ritva Himanka, Saara Vähäaho. To 19.2. 
klo 12 Päiväpiiri. TERVETULOA!

Lauantaina 14.2. SANANPÄIVÄ klo 10 alkaen. Aiheena: JUMALAN 
KANSA. 10.00 tulokahvi, 10.30 Hengellinen kokous, 12.00 lounas, 13.30 
ryhmätyöskentelyä, 14.45 Hengellinen kokous, 15.30 päätöshetki. PUHU-
JAVIERAINA: Eversti Vibeke Krommenhoek, Majurit Johnny ja Eva Kleman. 
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT SANAN ÄÄREEN!
Su 15.2. ei jumalanpalvelusta. Ma 16.2. Kotiliitto klo 13.00 ja Veljesliitto 
klo 18.00, ti 17.2. klo 18.00 Yhteiskristillinen rukouskokous. TERVETU-
LOA TILAISUUKSIIN!

To 12.2. klo 19 Rukousilta, Pekka Tuominen, Eero 
Helin. Pe 13.2. klo 18.30 Varkki-ilta. La 14.2. klo 18 
Evankeliumin ilta, Risto Wotschke, Eero Pynnö-

nen. Su 15.2. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu ja saint`s club, Risto Wotschke, Eero 
Pynnönen. Ti 17.2. klo 13 Päiväpiiri, klo 18 Alfa-kurssi, aihe: Miten ja miksi lukisin 
Raamattua. Ke 18.2. klo 18 Ompeluilta lähetyksen merkeissä (alakerrassa), klo 18 
Nuortenilta. To 19.2. klo 19 LÄHDE-ilta, kastejuhla, Sini Niemelä, Risto Wotschke, 
God`s Bell, aihe: harhakäsityksiä hengellisestä kasvusta. www.oulu.svk.fi 

SEURAT
Jäälin seurakuntakodissa:
Pe 13.2. klo 18.30
Rukoushuoneella (Välivainio):
La 14.2. klo 12 ja klo 18 
Su 15.2. klo 12 ja klo 17 
Muulloin seurat sunnuntaisin klo 14.
Kaikki sydämellisesti tervetulleita! 

Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28 (Välivainio)

Herännäis-/ siioninvirsiseuroja: Su 15. 2. klo 15 Herännäisseurat Kastel-
lin kirkolla. Ti 17. 2. klo 19 Kotiseurat Hilkka Konulla, Ahotie 6, Muhos. 
To 19. 2. klo 15 Vuosikokous ja seurat Pappilassa, Kankaanpääntie 84, 
Lumijoki. To 19. 2. klo 19 
Opiskelija/ nuoret aikuiset: seurat Körttiksellä, Luokotie 5 A 5, Välivai-
nio. Tervetuloa veisaamaan!

To 12. 2. klo 19 Nuorten- ja opis-
kelijailta. Tapani Ruotsalainen. 
14.-15. 2. Talvipäivät Toukomet-
tisessä. Kts. erillinen ilmoitus. 
La 21. 2. klo 18 Yhdistyksen 
vuosikokous. Tervetuloa!

Lauantai
klo 12 Seurat
  Heino Kouva
  Göran Esberg
klo 15 Seurat
  Jouko Talonen
  Lars-Gunnar Semberg
klo 18 Lauluseurat
  Göran Esberg
klo 20 Nuortenilta
  Jouko Talonen

Sunnuntai
klo 10  Messu Pyhän Luukkaan 
  kappelissa (Yliopistokatu 7)
  Saarna Jouko Talonen
klo 12.30 Pyhäkoulu
klo 13 Seurat
  Lars-Gunnar Semberg
  Jouko Talonen
klo 16 Päätösseurat
  Göran Esberg
  Lars-Gunnar Semberg
  Vesa Pöyhtäri

OULUN RAUHAN SANAN TALVIPÄIVÄT 14.-15. 2.
 ”Nyt on kylvön aika” Toukomettinen, Koulukatu 10 C

TERVETULOA

Seurat su 15.2. klo 15. Mikko 
Hautala, Olavi Kokko. Raamat-
tupiiri ti 17.2. klo 15. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusheraus.fi 

Oulun
Kukka ja Hautauspalvelu

Puh. 08 554 6005Valtatie 59, Tuira 

Liikeajan jälkeen 08 5451 957  
Aki Saija ja Esko Dahlström

www . . net 

Aki ja Saija Dahlström
Liikeajan jälkeen 0400 686 144

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

KAAPONTUPA
Kodinomaista asumista 

mielenterveys- ja 
päihdekuntoutusasiakkaille.

Nyt myös avokuntoutuspalvelut 
kotikäynneillä. Ota yhteyttä! 

Takkurannantie 307, 90820 KELLO. 
GSM 040 413 0542, www.kaapontupa.fi 

ILMAINEN NEUVO OY
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

www.oulunpantti.net

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottorikelkat,  
 säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeusasunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA JA 
REHELLISESTI PAINON MUKAAN 

- uusia ja kunnostettuja käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

    - ostetaan puhelinosakkeita, päivän
      hintaan, rahat heti puhtaana käteen

OPISKELIJA- & NUORTEN 
AIKUISTEN ILTA

Koulukatu 41

To 19.2. klo 19 Leena ja Pekka Siljan-
der: Mikä on pyhää? Tervetuloa!
OSUH JA KRISTILLINEN OPINTOKESKUS

Opiskelijamenot

PARTURI-KAMPAAMO
Marja Huhtakangas
Nuolihaukantie 4 A 6
puh. 045 134 7171

PANKKIKORTTI EI KÄY.
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Purppurasydän
Pohjois-Kreikassa, Kavallan satamakaupungista runsaat kymmenen kilometriä luotee-
seen virtaa pieni, kaunis joki. Kaislat kahisevat ja pajut riiputtavat kauniisti oksiaan sen 
kirkkaan veden yllä. Vieressä kulkee ikivanha valtatie. Joen varrella amfiteatterimai-
nen rakennelma antaa kanavalle, joka tuo osan joen kirkkaasta vedestä aivan puolikaa-
ren muotoisten penkkien keskipisteeseen. Taustalla seisoo seudulle tyypillisen näköi-
nen kirkkorakennus, Lydian kastekappeli. Joen rannalla, tiettävästi juuri tuon kappe-
lin kohdalla kastettiin Euroopan ensimmäinen kristitty. 

Kun evankeliumi ehti Eurooppaan, se saapui pienellä aluksella Kavallan satamaan 
ja jatkoi apostoli Paavalin ja hänen seurueensa jaloin Via Egnetiaa pitkin. Filippin kau-
pungissa viivähdettiin muutama päivä, ja kun sattui sapatin aamu, lähdettiin joen ran-
taan. Ellei kaupungissa ollut synagogaa, juutalaiset ja heidän uskoonsa kääntyneet tapa-
sivat kokoontua veden varrelle rukoilemaan. Niin Filippissäkin.

Hyvä sanoma Jeesuksesta puhutteli vahvimmin erästä kauppiasta. Seudulla tie-
detään kertoa, että tämän luksuskangaskauppiaan liike sijaitsi kaupungin parhaalla 
paikalla aivan torin laidassa. Miksei olisi sijainnut, sillä purppuralla sentään puettiin 
kuninkaallisia. 

Eurooppalaiset sotilaat pukivat vangitun ja ruoskitun Jeesuksen kuninkaaksi ja 
antoivat tämän harteille purppuraviitan. Kumarsivat vielä, joskin kurillaan. Euroop-
palainen kauppiaskin kumarsi. Hän ei lahjoittanut Vapahtajalle purppuraviittaa, mutta 
jotain kovin samanväristä ja paljon kallisarvoisempaa: sydämensä. 

Lydia ja hänen perheensä kastettiin Zygatkes-joessa aivan kotinsa vaiheilla. Niillä 
kohdin kohoaa nykyään hänen nimeään kantava kastekappeli. Paikka ei ole sinänsä 
poikkeuksellinen. Tapaus sen sijaan on: ensi kertaa Euroopan maaperällä joku otti Jee-
suksen sydämeensä. Siinä on syytä kerrakseen rakentaa kappeli. 

Jukka HeliN 
Merivoimien johtava pappi

Jumalan sanan kylvö on sexagesiman aihe. Toiselta nimeltään tämä pyhäpäivä on 2. 
sunnuntai ennen paastonaikaa. Teemana on Jumalan sanan kylvö. Evankeliumi-
kirjassa syvennetään päivän aihetta: ”Jeesus on kylväjä, mutta myös hänen opetus-

lapsensa on lähetetty uskollisesti kylvämään sanaa luottaen siihen, että Jumala antaa 
aikanaan kasvun.”

Matteuksen evankeliumitekstissä yhdistyvät sekä Markuksen evankeliumin aineisto 
että (Matteuksen ja Luukkaan käyttämä) Q-aineisto. Lyhyessä tekstissä kerrotaan ver-
taukset sinapinsiemenestä ja hapatetusta taikinasta.

Molempien elementtien – sekä sinapinsiemenen että taikinahapatteen – roolina on 
tehdä pienestä ja näkymättömästä suuri, vaikuttava ja mahtipontinen. Näinhän käy si-
napinsiemenellä, josta kasvaa valtava puu. Myös koko taikinan olemus muuttuu. Myös 
Jumalan valtakunta on kätkössä ja pieni, mutta murtautuu suurena ja merkittävänä yk-
sittäiselle ihmiselle tämän päivän todellisuuteen.

Mielenkiintoista evankeliumitekstissä on erityisesti taikinan suuri määrä: kolme va-
kallista. Sillä saatetaan viitata Mooseksen kirjan kohtaan, jossa Abraham riensi telttaan 
Saaran luo ja sanoi: ”Hae joutuin kolme vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja 
leivo leipiä!” Pian tämän jälkeen vanha pari sai kuulla saavansa poikalapsen, mikä nau-
ratti Saaraa leivontakiireiden keskellä.

Juutalaisessa kulttuurissa hapatus oli tähän asti merkinnyt vertauskuvallisesti juma-
lattomuuden leviämistä. Niinpä taikinavertauksen on täytynyt olla omana aikanaan to-
della vallankumouksellinen ja hätkähdyttävä: Jumalan valtakunnan esiin murtautumi-
nen ja evankeliumin leviäminen tuntui olevan jotakin lopullista. Esko Haapa toteaakin 
osuvasti Matteuksen evankeliumin kommentaarissaan, että juutalaisella maaperällä tä-
mä vertaus oli ennenkuulumaton ja että siinä on ”kiihtyvän lopputaistelun tuntu”. Tätä 
ilmentävät loppuhuipennukset: Taivaan linnut tulevat ja valloittavat puun – myös koko 
valtava nykymitassa 36 litran taikina happanee pienestä hapatemäärästä.

Pekka tuoMikoSki

Päivän psalmi Ps. 44: 2–5 
Ensimmäinen lukukappale Jes. 5: 1–7 
Toinen lukukappale 1.Kor. 1: 20–25 
Evankeliumi Matt. 13: 31–33 

Kaikkivaltias Jumala,

rakas taivaallinen Isä.

Sinä puhut meille Pojassasi.

Anna sanasi vaikuttaa sydämessämme,

niin että kunnioittaisimme sinua

sanoin ja teoin

ja olisimme rakkautesi todistajia.

Tätä rukoilemme

Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

w w w.sxc . hu /  B i l l y  A l e xan d e r
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– Minua ilahduttaa Etiopiassa 
kummilasten hyvä koulumenes-
tys. Kummilapsiohjelmassamme 
palkitaan kannustusstipendillä 
parhaat ja useat pääsevät jatka-
maan opintoja yliopistossa. Seu-
raamme lasten koulunkäyntiä, 
kannustamme heitä ja pidäm-
me yhteyttä kouluun ja opetta-
jiin. Koulutus on avain kehityk-
seen ja valoisampaan tulevaisuu-
teen, kertoo Suomen Lähetysseu-
ran kummiyhdyshenkilönä Etio-
piassa toiminut Matti Nummela.

Kummiyhdyshenkilö on joko 
Lähetysseuran lähettämä suo-
malainen työntekijä tai paikal-
lisen kirkon työntekijä. Kummi-
toiminnan tavoitteena on paran-
taa lapsen koko elinympäristöä ja 
siten auttaa myös yksittäistä las-
ta. Toimintaan kuuluu kummin 
ja lapsen tai kummikohteen vä-
linen yhteydenpito, johon tarvi-
taan kummiyhdyshenkilöä. 

Kirjeenvaihto kulkee järjestön 
tai paikallisten yhteistyökump-
panien kautta, koska kummijär-
jestöillä on vastuu yhteydenpi-
dosta. Osoitteita ei vaihdeta il-
man lapsen ja kummin suostu-
musta. 

– Etiopiassa osoitteiden anta-

Oulun ev.-lut. seurakunnat ja Suomen Lähetysseura toteuttavat 
Ihmiseltä ihmiselle -kummikampanjan. Tavoitteena on saa-
da 50 Etiopian lapselle kummi Rauhan Tervehdyksen levik-
kialueelta vuoden loppuun mennessä. Maaliskuussa järjeste-

tään kaikille avoin kummitapahtuma, jossa on mahdollisuus tutus-
tua lähemmin Lähetysseuran kummiohjelmaan ja ryhtyä kummiksi.

Etiopiassa on nyt hätä. Ruoan hinnan jatkuva nousu on ajanut 
miljoonia lähimmäisiämme nälänhätään. Avun tarve on todellinen. 
Lähtemällä mukaan kummiohjelmaan annat ainakin yhdelle lapselle 
mahdollisuuden valoisampaan huomiseen. 

Esimerkiksi etiopialaiset aids-orvot kaipaavat apua. Kummitu-
ki orvolle on 25 euroa kuukaudessa. Tällä rahalla autetaan Dessien, 
Kombolchan ja Woldiyan alueilla yksittäisten orpojen sijoitusperhei-
tä ruoka-, terveydenhoito- ja koulukuluissa. Lapselle etsitään huolta-
ja lähisuvusta tai -piiristä, mikäli lapsen molemmat vanhemmat ovat 
kuolleet. Suomen Lähetysseuran internetsivuilla voi tutustua myös 
muihin avustuskohteisiin. Kummeus tarjoaa henkilökohtaisen ih-
missuhteen ja pitkäjänteisen tavan auttaa yhtä lasta.

Ryhdy kummiksi soittamalla numeroon 040 506 5511 Oulun tuo-
miorovastikunnan lähetyssihteeri Ulla Mäkiselle tai osoitteessa www.
mission.fi/lahjoita. Lisätietoa voi kysyä soittamalla tai laittamalla säh-
köpostia osoitteeseen ulla.mäkinen@evl.fi.

Kummiksi 
etiopialaiselle 
lapselle?

Matti on linkki lapsen ja 
kummin välillä

minen olisi sitä paitsi mahdoton-
ta, koska maassa ei ole kotiovelle 
ylettyvää osoite- ja postinjakojär-
jestelmää, Nummela naurahtaa.

Kummituella maksetaan lapsen 
koulumaksut, terveydenhoito, vaa-
tetus sekä yleiset elinkustannukset. 
Monen lapsen perheen ainoa tulo 
on kummituki. Etiopiassa yhteis-
työkumppanina toimii evankeli-
nen Mekane Yesus -kirkko. 

tukea 
aids-orvoille
Etiopiassa aids-orpolapsia tu-
etaan perheissä. Jos lasten mo-
lemmat vanhemmat ovat kuol-
leet, lapsille etsitään lähisuvus-
ta tai -ympäristöstä huoltaja, jo-
ta tuetaan kasvatustyössä ja jon-
ka luona vieraillaan säännöllises-
ti. Lisäksi lapset voivat opetella 
puutöitä, viljelyä, käsitöitä ja ter-
veystietoa Dessien kaupungissa 
sijaitsevassa toimintakeskukses-
sa. Heillä on käytössään kirjasto, 
ja he saavat tukiopetusta. Myös 
lasten hengelliset tarpeet otetaan 
huomioon.

Vuonna 2009 perustetaan kak-
si uutta toimintakeskusta aids-
orvoille. Alussa lapset ja nuoret 
saavat niissä vapaa-ajan ohjaus-

ta, mutta myöhemmin toimintaa 
laajennetaan ammattikurssiope-
tukseen. Uudet keskukset perus-
tetaan Kombolchaan sekä Wol-
diyaan, jossa kummiohjelmaan 
otetaan 50 uutta kummilasta.

Matti Nummela kertoo, että 
kummilapset ilahtuvat suures-
ti kummien viesteistä ja pienis-
tä lahjoista. Niiden lähettämi-
nen ei kuitenkaan ole välttämä-
töntä, mutta kukapa ei ilahtui-
si saadessaan henkilökohtaista 
postia. Amharaa tai oromoa pu-
huvalla lapsella ja suomalaisilla 
kummeilla ei ole yhteistä kieltä 
tai edes yhteistä kirjoitusjärjes-
telmää, joten kummiyhdyshen-
kilö kääntää tarvittaessa vieste-
jä kielestä toiseen. Aina kummi-
lapsi ei kirjoita takaisin. Tärkein-
tä on kuitenkin se, että lapsi pää-
see kouluun. 

– Lähetämme kummille joka 
tapauksessa lapsen kuvan ja hen-
kilötiedot. Kaksi kertaa vuodes-
sa kummi saa myös kirjeen, jossa 
kerrotaan kummiohjelman kuu-
lumisia, vakuuttaa Matti Num-
mela.

ulla MäkiNeN 

K a leva /  Pe k ka M ik ko la

Afrikka

Etiopia

Matti Nummela viimeistelemässä pöytää Rabien kanssa Dessien toimintakeskuksessa.
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ja vaimolleni, Jussi kertoo.

kummeus on 
pitkäjänteinen tapa auttaa
Etiopialaiset ovat joutuneet kär-
simään luonnonkatastrofeista, 
sodista ja maan sisäisistä levot-
tomuuksista. Ruoan hinnan jat-
kuva nousu uhkaa ajaa miljoo-
nia itäafrikkalaisia nälänhätään. 
Avun tarve Etiopiassa on todel-
linen. Kummiohjelma tarjoaa 
vaihtoehtoisen tavan auttaa. 

– Kummilapsen ottaminen 
ja sitä kautta auttaminen on hy-
vin erityylistä kuin humanitää-
rinen työ. Osallistumalla kerä-
ykseen voi saada hyvän mielen, 
mutta tässä on kyseessä erilai-
nen sitoumus ja siksi se myös an-
taa enemmän. Kummina olemi-
nen on mielekästä silloinkin, jos 
poliittisella tasolla kehitys menee 
maassa väärään suuntaan. Kum-
miohjelma antaa kasvot ja konk-
reettisen ihmissuhteen, Jussi ku-
vailee kummeuden mielekkyyttä.

Tuusan perhe pitää Lähetys-
seuran kummiohjelman tarjo-
amaa kristillistä kasvatusta tär-
keänä. 

– Kummiohjelmassa on kris-
tillinen lähtökohta, joka ilmenee 
avoimena kristillisenä kasvatuk-
sena. Monista muista kummioh-
jelmista puuttuu lähetystyöas-
pekti, Jussi Tuusa selvittää. 

– Semere saa näin pohjan, elää 
todeksi ja jakaa kristillistä uskoaan 
eteenpäin lähiympäristössään, am-
mattityössään ja tulevan perheensä 

parissa, Soile Tuusa lisää. 
Perhe muistaa Semereä sään-

nöllisesti. Afrikkaan on lähetetty 
kirjeitä, lasten piirustuksia, vaat-
teita ja värikyniä. Perheen lapset 
muistavat Semereä myös iltaru-
kouksissaan. 

– Voisi sanoa, että Semere an-
taa meidän perheen arkeen kult-
tuurikasvatusta. Hän auttaa lap-

Tuusan perheen olohuoneessa on 
lämmin ilmapiiri. Takassa loi-
muaa tunnelmallinen tuli, jonka 
ääressä perheen on mukava viet-
tää iltaa. Kirjahyllyssä on valoku-
va hymyilevästä ulkomaalaisesta 
pojasta. 

– Perheemme kummilapsi Se-
mere on iloinen, 14 -vuotias poi-
ka, joka käy Mekane Yesus-kir-
kon ylläpitämää kuurojen kou-
lua Hosainan kaupungissa. Hän 
on kotoisin Addis Abebasta, Etio-
pian pääkaupungista. Semere oli 
orpopoika ja sai aloittaa 8-vuoti-
aana koulun päästyään mukaan 
kummiohjelmaan, Soile Tuusa 
kertoo Suomen Lähetysseuran 
kautta otetusta kummilapses-
taan.

Kuurona lapsena Semerellä 
ei ollut aiemmin omaa kieltä ja 
kommunikointi muiden kanssa 
oli hankalaa. Koulussa hän oppi 
viittomakielen taidon ja sai uu-
sia ystäviä. Semere opettelee nyt 
myös englantia, mikä mahdollis-
taa kommunikoinnin yhteisellä 
kielellä myös kummien kanssa. 

– Aivan vasta tuli ensimmäi-
nen kirje, jossa hän on muodos-
tanut kokonaisia lauseita englan-
niksi, Jussi Tuusa kertoo.

Perhe on toiminut kummina 
jo yli kuuden vuoden ajan. Lähe-
tystyöstä kiinnostunut perhe tiesi 
kummiohjelmasta jo etukäteen, 
mutta kummilapsen ottamiseen 
liittyy oma tarinansa.

– Kummilapsen ottaminen 
oli tietynlainen valmistumislah-

Tuusan perheellä on 
kummilapsi kilpajuoksijoiden maasta

Kuuroksi syntyneellä on Etiopi-
assa vaikeaa. Kuuroja pidetään 
usein vähä-älyisinä, heitä saate-
taan piilotella kotona ja sulkea 
täysin yhteiskunnan ulkopuolel-
le. Hosainan kaupungissa yli 25 
vuotta sitten toimintansa aloitta-
nut kuurojen koulu on muutta-
nut osaltaan kuuroihin kohdistu-
neita ennakkoluuloja.

Oulun seurakuntayhtymän 
viestintäjohtaja Sakari Korpi ja 
Kalevan toimittaja Pekka Mik-
kola matkustivat Suomen Lähe-
tysseuran vieraina Afrikkaan, 
Etiopiaan, keväällä 2008. Matkal-
la he pääsivät tutustumaan myös 
Hosainan kuurojen kouluun ja 
sen iloisiin ja elämänmyönteisiin 
oppilaisiin.

– Lapset olivat innokkaita 
opiskelemaan ja tekivät suuren 
vaikutuksen ahkeruudellaan. He 
kävivät koulua normaalin päivä-
ohjelman mukaan ja opiskelivat 

Kuurojen koulusta 
alku elämälle

luokkahuoneissa omatoimises-
ti vielä iltaisinkin. Lapset olivat 
onnellisia ja heistä näki, että mo-
ni eli parasta aikaa elämässään, 
Korpi kuvailee koulun oppilaita.   

Kouluun pääseminen on kuu-
rolle lapselle suuri elämänmuutos 
parempaan päin. Hosainan kou-
lussa kuuro oppii viittomakielen 
taidon ja myös opetus tapahtuu 
viittomakielellä. 

Peruskoulutuksen lisäksi kou-
lussa opetetaan käytännön taito-
ja, jotka auttavat nuorta pärjää-
mään arki- ja työelämässä kou-
lun päätyttyä.

– Hosainan koulun oppilaat 
ovat onnekkaita, sillä Etiopias-
sa vain muutama prosentti kuu-
roista lapsista pääsee kouluun. 
He saavat mahdollisuuden oppia 
ja hankkia ammattitaitoja, kuten 
parturi-kampaajan, ompelijan tai 
viljelijän oppia. Tämä on tärkeää 
myös itsetunnon kannalta. Mui-

siamme ymmärtämään erilai-
suutta ja sitä, etteivät asiat ole jo-
ka puolella maailmaa niin hyvin 
kuin meillä Suomessa. Näytäm-
me myös, että vaikka emme voi 
auttaa kaikkia, kummeus on kei-
no auttaa yhtä lasta, Soile Tuusa 
luonnehtii.

SeliNa SavolaiNeN

den kuurojen lasten joukossa ke-
nenkään ei tarvitse tuntea oloaan 
erilaiseksi, Mikkola kertoo.

Hosainan kuurojen koulus-
sa opiskelee myös Suomen Lä-
hetysseuran kummiohjelmassa 
mukana olevia lapsia ja nuoria, 
jotka ovat saaneet mahdollisuu-
den parempaan elämään koulu-
tuksen ansiosta. Suomen Lähe-
tysseura tekee Etiopiassa yhteis-
työtä evankelisen Mekane Yesus 
-kirkon kanssa.

 – Mielestäni paras tapa tukea 
yksittäistä ihmistä on lähteä mu-
kaan kummiohjelmaan. Suomen 
Lähetysseuran kautta on mah-
dollisuus löytää lapsia, jotka tar-
vitsevat tukea ja apua. Hienointa 
oli itse nähdä, mikä vaikutus an-
netulla avulla on ja että apu to-
della menee perille, Korpi toteaa.      

SeliNa SavolaiNeN

Kuvassa takan edessä perhe Tuusa: Jussi-isä, kolmevuotias Jaakko, viisivuotias Aino 
ja yksivuotias Saara sekä Soile-äiti. 

S e l i na  S avo la in e n

H e id i  H e l i n

K a l eva /  Pe k ka M ik ko la
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umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Ystävänpäivänmessu la 
14.2. klo 20 Oulun tuomio-
kirkossa. Toimittaa Tiina Kin-
nunen, saarnaa Hanna-Mai-
ja Karjalainen-Ollanketo, 
musiikista vastaa Raimo Paa-
so ja nuoret. Jatkot keskus-
tan seurakuntatalossa, oh-
jelmaa ja tarjoilua ystävän-
päivän hengessä. 
Messu su 15.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen-Ol-
lanketo ja avustaa Anna-Ma-
ri Heikkinen. Kanttorit Hen-
na-Mari Sivula ja Raimo Paa-
so, Tuomiokirkkokuoro.
Messu su 15.2. klo 12 Heinä-
torin seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Hanna-Maija Karja-
lainen-Ollanketo ja kantto-
ri Henna-Mari Sivula.
Ruotsalaisen koulun 
150-vuotisjuhlajumalanpal-
velus su 15.2. klo 12.30 Ou-
lun tuomiokirkossa. Toimit-
taa Peter Kankkonen, saar-
na John Vikström ja avustaa 
Matti Pikkarainen. Kirkko-
kuorot Kokkolasta ja Kruuny-
pyystä, johtaa Kristina Klin-
genberg, urkuri Maija Tynk-
kynen. Kirkkokahvit Keskus-
tan seurakuntatalossa.

Karjasillan  
seurakunta
Viikkomessu to 12.2. klo 
18 Karjasillan kirkossa. Toi-
mittaa Esa Nevala, kantto-
rina Sari Wallin. Kirkkokah-
vit Karjasillan lähetysryhmä.
Messu su 15.2. klo 10 Kar-
jasillan kirkossa. Toimittaa 
Mikko Salmi, avustaa Liisa 
Karkulehto, kanttorina Ilk-
ka Järviö. Kirkkokahvit Kar-
jasillan lähetysryhmä. Mah-
dollisuus keskusteluun ja ru-
koukseen. 

Messu su 15.2. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Pet-
ri Satomaa, avustaa Esa Ne-
vala, kanttorina Sari Wallin. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
pyhä, seurat.
Messu su 15.2. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Petri Satomaa, avustaa 
Esa Nevala, kanttorina Sari 
Wallin. Kirkkokahvit.
Messu su 15.2. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toi-
mittaa Jaakko Tuisku, avus-
taa Liisa Karkulehto, kantto-
rina Ilkka Järviö. Kirkkokah-
vit Karjasillan lähetysryhmä.
Messu su 15.2. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Erja Järvi, avustaa Olavi Mä-
kelä, kanttorina Riitta Piip-
po. Kirkkokahvit Karjasillan 
lähetysryhmä. 
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 15.2. klo 17 Kau-
kovainion kappelissa. 
Viikkomessu to 19.2. klo 18 
Karjasillan kirkossa. Toimit-
taa Anna-Leena Häkkinen, 
kanttorina Ilkka Järviö. Kirk-
kokahvit Karjasillan lähetys-
ryhmä. 

Tuiran seurakunta
Messu su 15.2. klo 10 Tuiran 
kirkossa. Toimittaa Hannu 
Ojalehto, avustaa Harri Fa-
gerholm, kanttorina Heik-
ki Jämsä. Tuiran Miestenpiiri 
20 vuotta, seurakuntasalissa 
juhlakahvit.
Messu su 15.2. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toi-
mittaa Petteri Tuulos, avus-
taa Lauri Kujala, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. 

Sanajumalanpalvelus su 
15.2. klo 12 Pateniemen kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, avustavat Pekka Jark-
ko, Merja Oksman ja Ter-
hi-Liisa Sutinen, kanttorina 
Lauri-Kalle Kallunki. Pate-
niemen Prepari -08 -ryhmä 
osallistuu jumalanpalveluk-
seen, jonka jälkeen preparin 
päätösjuhla preparilaisille ja 
heidän vanhemmilleen.
Messu su 15.2. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Nanna Helaakoski, avustaa 
Anssi Putila, kanttorina Taru 
Ängeslevä. Pyhä Tuomas 3- 
ja Koskela 1 -leiririppikoulu-
ryhmä osallistuvat jumalan-
palvelukseen.
Messu su 15.2. klo 12 Rajaky-
län seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Riitta Louhelainen, 
avustaa Sanna Komulainen, 
kanttorina Heikki Jämsä. 
Iltamessu su 15.2. klo 18 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Hele-
na Paalanne, avustaa Päi-
vi Jussila, kanttorina Heikki 
Jämsä. 
Viikkomessu ke 18.2. klo 20 
Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Harri Fagerholm, kanttorina 
Heikki Jämsä.
Viikkomessu ke 18.2. klo 20 
Pyhän Luukkaan kappelissa. 
Toimittaa Veijo Koivula. 

Oulujoen seurakunta
Messu su 15.2. klo 10 Oulu-
joen kirkossa. Toimittaa Paa-
vo Moilanen, saarnaa Jussi 
Miettinen, kanttorina Lauri 
Nurkkala, avustaa Gaudiate-
kuoro. Radiointi radio Dei.
Messu su 15.2. klo 12 Hintan 
seurakuntatalossa. Toimit-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Yh-
teisvastuulounas. 

YlIkIIMIngIn Alue
Perhekirkko su 15.2. klo 12 
Ylikiimingin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Martti Pen-
nanen, kanttorina Leo Rah-
ko. Kirkkokahvit.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
15.2. klo 10. Toimittaa Sa-
muel Mäkinen, kanttorina 
Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
konfirmaatiomessu su 15.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa Sa-
mi Puolitaival, saarna Martti 
Heinonen, kanttorina Hannu 
Niemelä. Konfirmoitavana 
talven 1. rippikouluryhmä. 

Kempele
Messu su 15.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Rehumä-
ki, avustaa Seija Helomaa, 
kanttorina Marja-Liisa Jääs-
keläinen. Pyhäkoulu saarnan 
aikana.

Kiiminki
Messu su 15.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Saija Kronqvist, 
kanttorina Katri Niskakan-
gas, kirkkokuoro, yksinlaulu 
Jenni Uusitalo.
Messu su 15.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Saija Kronqvist, kantto-
rina Katri Niskakangas.

Liminka
Messu su 15.2. klo 12 kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Tornberg 
ja Kimmo Helomaa, kantto-
rina Mika Kotkaranta.

Lumijoki
Sanajumalanpalvelus su 
15.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Urpo Luokkala, kanttori-
na Juha Pöykkö.

Muhos
Minä sanon teitä ystävikse-
ni –.messu la 14.2. klo 18 kir-
kossa. Toimittaa Simo Pekka 
Pekkala, kanttori Ossi Kaja-
va, Valto Savolainen, gospel-
ryhmä. 
Sanajumalanpalvelus su 
15.2. klo 10 kirkossa. Toi-
mittaa Simo Pekka Pekkala,  
kanttori  Ossi Kajava, eläke-
liiton lauluryhmä avustaa. 
Meidän messu ti 17.2. klo 
18 kirkossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, musiikista 
vastaavat muusikot Oulusta 
Esa Rättyän johdolla.

Oulunsalo
Messu su 15.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas, 
avustaa Sanna Korhonen.

Pudasjärvi
Messu su 15.2. klo 10 seu-
rakuntakodissa, toimittaa 
Martti Arkkila, avustaa Os-
kari Holmström, kanttori 
Keijo Piirainen ja Vox Mar-
garita -kuoro. Kirkkokahvit 
ja seurat sekä SLEY:n vuosi-
kokous.
nallekirkko su 15.2. klo 13  
seurakuntakodissa. Toimit-
taa Oskari Holmström, kant-
tori Keijo Piirainen.

Siikalatva
keStIlä
Su 15.2. ei ole jumalanpal-
velusta Kestilän kirkossa. Ju-
malanpalvelus Pyhännällä ja 
Rantsilassa.

PIIPPolA
Su 15.2. ei ole jumalanpalve-
lusta Piippolan kirkossa. Ju-
malanpalvelus Pyhännällä ja 
Rantsilassa.

PulkkIlA
Su 15.2. ei ole jumalanpalve-
lusta Pulkkilan kirkossa. Ju-
malanpalvelus Pyhännällä ja 
Rantsilassa.

PYhäntä
kappalainen Perttu kyllö-
sen virkaanasettaminen su 
15.2. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa lääninrovasti Erkki Pi-
ri, saarnaa Perttu Kyllönen, 
kanttorina Veijo Kinnunen. 
Virkaanasettamisessa avus-
tavat rovasti Pekka Kyllönen, 
kirkkoneuvoston vpj. Leena 
Nissinen ja kappelineuvos-
ton pj. Kauko Karppinen. 
Muut avustajat Enna Jun-
no, Tiina Mikkonen, Arttu 
Kamula ja Juho Hietala. No-
taarina taloussihteeri Mar-
ja Keskinen. Pyhännän lapsi- 
ja nuorisokuorot esiintyvät. 
Kolehti Yhteisvastuukeräyk-
selle. Ruokailu ja juhla srk-ta-
lossa, vapaaehtoinen ruoka-
maksu Yhteisvastuulle.

RAntSIlA
Sanajumalanpalvelus su 
15.2. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Markku Jaakkola, kant-
torina Arja Leinonen. 

Tyrnävä
Messu su 15.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Timo Liikanen, 
kanttorina Heikki Lumiaho. 
Rauhanyhdistyksen miesten 
lauluryhmä.
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12.–19.2.2009

Oulun tuomiokirkko 
Kirkkokatu
Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39
Kastellin kirkko 
Töllintie 38
Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko 
Sulkakuja 8
Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6
Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan 
kirkko 
Mielikintie 3
Pyhän Luukkaan 
kappeli 
Yliopistokatu 7
Pateniemen kirkko 
Taskisentie 3
Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69
Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

kirkot toimipaikat
Heikkilänkankaan 
seurakuntakoti
Kyytipojantie 2
Heinätorin 
seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71
Hietasaaren  
kaupunkileirikeskus
Hietasaarentie 19
Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89
Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1
Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2
Sarasuon päiväkoti 
Sarasuontie 5
Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17
Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86
Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskus
Hiihtomajantie 2
Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2
Niittyaron  
seurakuntakoti
Purjehtijantie 4
Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2
Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1
Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19
Vanha pappila 
Isokatu 17
Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5
Siipi – lähetyksen puoti ja paja
Nokelantie 48
oulujoen pappila
Pappilantie 72
Vanha pappila
Ylikiiminki, Pappilantie 2
Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Tee itsellesi lentokone

enot oulussa 

Yksi tyttö, kaksi poikaa ja yh-
deksän miestä. Tällaisel-
la miehityksellä alkoi Öber-
gin talolla kaksi viikkoa sit-

ten pienoismallikerho. Kerho on tar-
koitettu kaikille niille, jotka haluavat 
koota pienoismalleja, antaa neuvoja ja 
saada niitä. Mukaan otetaan isät, äi-
dit, lapset sekä konkarit. Lapset saavat 
tulla kerhoon ilman isää ja äitiäkin.

Nuorisotyönohjaaja Jukka Kärk-
käinen on konkari. Kärkkäisen mu-
kaan tuomiokirkkoseurakunta on en-
nenkin järjestänyt pienoismalliker-
hoja. Käytäntö kuitenkin kuoli pois 
kymmenkunta vuotta sitten. 

Pienoismallien suosio on noussut 
ja laskenut, riippuen saadusta julki-
suudesta, kertoo Kärkkäinen. Kak-
sikymmentä vuotta Oulun seudulla 
elettiin erityisen hyvää aikaa. Muuta-
ma silloin aloittanut pienoismallihar-
rastaja on yhä työssä ja toimessa.

Nyt kerhotoiminta kirkon suojissa 
aloitetaan jälleen. Lapsia opastetaan 
pienoismallien rakentamisessa ja mal-

larit, kuten pienoismallien rakentajia 
kutsutaan, saavat foorumin tavata toi-
siaan ja jakaa kokemuksia.

Aluksi osallistujille luvataan ilmai-
set mallit, joista he voivat koota vaik-
kapa panssarivaunun tai hävittäjä-
lentokoneen. Kärkkäinen tosin huo-
mauttaa, että nämä mallit ovat aloit-
telijoille vaikeita koota. 

Pienoismallit ovat tavallisesti sota-
härveleitä: panssarivaunuja, lentoko-
neita ja sota-aluksia. Kaupoissa ei juu-
ri muuta tarjota.

Kaupoissa on vain vähän hieno-
jen siviiliautojen ja laivojen malleja, 
Ne ovat Kärkkäisen mukaan kalliita 
ja 8-10-vuotialle vaikeita koota. 

Mallit saattavat maksaa jopa sata eu-
roa. Halvan saa muutamalla eurolla. 

Pekka HeliN

Pienoismallikerho 15.2. klo 14–16 
Öbergin talossa. Kerho kokoontuu joka 
toinen viikko ja on maksuton eikä edel-
lytä ennakkoilmoittautumista.

w w w. p ie n o i sma l l i t . n e t  /  Ta p io  H u h te l i nHartauselämä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
ompeluseurat to 12.2. klo 
18.30, Keskustan seurakun-
tatalo. 
Sana elää pe 13.2. klo 18, 
Keskustan seurakuntatalo. 
Aamupiiri la 14.2. klo 10, 
Vanha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 14.2. klo 18, Keskustan 
seurakuntatalo. 
Sanan ja rukouksen ilta su 
15.2. klo 17, Keskustan seu-
rakuntatalo. Leena Lehmus-
puu: Pyhä Henki, Jeesuksen 
lupaama Puolustaja elämäs-
sämme, Joh. 14:18.
Päiväseurat ke 18.2. klo 12, 
Keskustan seurakuntatalo. 
keskiviikkoseurat ke 18.2. 
klo 18, Sipiläsali, Asemakatu 
6. Jussi Lahtinen.
Miesten piiri ke 18.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raamattupiirit:
To 12.2. ja 19.2. klo 14, Kes-
kustan seurakuntatalo. An-
na-Mari Heikkinen.
Ke 18.2. klo 16, Aurinkokoti. 
Jyrki Vaaramo.
To 19.2. klo 16, Intiön seura-
kuntakoti. Jyrki Vaaramo.
hartaudet: 
To 12.2. klo 14, Keskustan 
palvelukeskus. Jyrki Vaara-
mo. 
To 19.2. klo 14, Sara-Wacklin 
koti. Tiina Kinnunen.
To 19.2. klo 18.30, Kuntota-
lo. Tiina Kinnunen.

Karjasillan seurakunta
herännäisseurat su 15.2. klo 
15, Kastellin kirkko. 
teemailta to 19.2. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. Isra-
el Raamatussa. Maria Man-
ninen.
Raamattupiirit: 
To 12.2. ja 19.2. klo 18, Maik-
kulan kappeli. 
To 12.2. klo 18, Kastellin kir-
kon pappilan kamarissa. 
Ke 18.2. klo 11–12, Kastellin 
kirkko. 
Ke 18.2. klo 18–21, Kauko-
vainion kappeli. Arabiankie-
linen.
Ke 18.2. klo 18, Karjasillan 
kirkko. Miehille.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat: 
To 12.2. klo 18, Kaukovaini-
on kappeli. 
Pe 13.2. klo 18, Kastellin kirk-
ko. 

Tuiran seurakunta
Miestenpiiri ti 17.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Jarmo Niska-

la alustaa aiheesta: Kohdata 
heikkoutensa.
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
19.2. klo 15, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana Pasi Kurikka.
keskustelu-ja raamattupiiri 
to 19.2. klo 18, Tuiran kirkko. 
Rauhanyhdistyksen seu-
rat to 12.2. klo 18.30, Tuiran 
kirkko.
Raamattupiirit: 
To 12.2. ja 19.2. klo 12.30, 
Tuiran kirkko. 
Ti 17.2. klo 18, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
 
Oulujoen seurakunta
Sanan äärellä to 12.2. ja 
19.2. klo 18.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. Merja Anun-
di, Marja-Liisa Lehtonen ja 
Anne Siermala. 
Akkuna-iltapäivä su 15.2. 
klo 16, Hintan seurakuntata-
lo. Jumalan sanan kylvö. Raa-
mattuopetus Martti Arkkila. 
Pyhäkoulu. Järj. myös Kan-
sanlähetys, Kylväjä ja SLEY.

YlIkIIMIngIn Alue
Aamurukous ke 18.2. klo 8, 
Ylikiimingin seurakuntatalo. 
Aloita päiväsi rukoillen.

Musiikki ja kulttuuri

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Virsilauluilta ti 17.2. klo 18, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Jumalan sana virsissä, Esko 
Laukkanen.

Karjasillan seurakunta
toivelaulutuokio su 1.3. klo 
15, Karjasillan kirkko. Toive-
virsiä ja hengellisiä lauluja. 
Toiveet etukäteen kanttori 
Juha Sorannalle juha.soran-
ta@evl.fi. Kerro myös toive-
lauluusi mahdollisesti liitty-
vä tarina – miksi juuri tämä 
laulu?
kirjavirtaa pappilassa nau-
run voimalla! ke 18.2. klo 
18, Kastellin kirkko. Kirjat 
Miika Nousiaisen vadelma-
venepakolainen ja Jaroslav 
Hasekin Sotamies Sveijk. 
Runokvarkki Siivessä la 
21.2. klo 13, Siipi. Lisätieto-
ja ks. ilmoitus Siivestä.

Diakonia

Karjasillan seurakunta
Palvelupiiri Auttavat kädet 
ma 16.2. klo 12, Karjasillan 
kirkko. 
Diakoniapiiri ma 16.2. klo 
16.30, Kaukovainion kappeli. 
Diakoniaryhmä kaikenikäi-
sille ke 18.2. klo 18, Maikku-

lan kappeli. 

Tuiran seurakunta
lämmitä lähimmäistä -ilta 
ti 17.2. klo 17, Tuiran kirkko. 
Diakonian käsityöryhmä ja 
vapaaehtoisten tapaaminen.
Juttutuvat: 
Ma 16.2. klo 10, Pyhä Luu-
kas. Heidi Karvonen kertoo 
Bangladeshin terveisiä.
Ma 16.2. klo 11, Koskelan 
seurakuntakoti. Keskuste-
lunaiheena Israel. Mukana 
Harri Fagerholm.

Oulujoen seurakunta
Madekosken diakoniapiiri 
to 12.2. klo 12, Reino ja Sirk-
ka Petäjäkankaalla, Pysäkki-
polku 12. 

YlIkIIMIngIn Alue
Diakoniatyön ilta ma 16.2. 
klo 18, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Illassa keskustel-
laan ja informoidaan dia-
koniatyön tästä päivästä. 

Yhteiset  
seurakuntapalvelut
kehItYSVAMMAISet
nuortenilta pe 13.2. klo 18–
20, Öbergin talo. 
Varttuneiden porinapiiri ti 
17.2. klo 13.15–14.15, Heinä-
torin seurakuntatalo. 
keskustelukerho ti 17.2. klo 
17–18.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. Kehitysvammai-
sille aikuisille.
Perhepiiri to 26.2. klo 12–
13.30, Keskustan seurakun-
tatalo. Kehitysvammaisten 
läheisille.

kuuloVAMMAISet
hyvä tietää – mukava osal-
listua -luentosarja pe 13.2. 
klo 9.30, Keskustan seura-
kuntatalo. Kristillisestä etii-
kasta alustaa kuurojen pap-
pi Urpo Luokkala.
lähetyspiiri ma 16.2. klo 14, 
Kuurojen yhdistys. 
Aabrahamin poppoo ti 17.2. 
klo 13.30, Öbergin talo. 
Virsi- ja runoilmaisupäi-
vä to 19.2. klo 9.30–16, Kes-
kustan seurakuntatalo. Viit-
tomakielisen virsi- ja runoil-
maisun kouluttajana Tarja 
Sandholm.

näköVAMMAISet
näkövammaisten raamat-
tu- ja keskustelupiiri to 
12.2. klo 13–14.30, Diakonia-
keskus, alakerran ryhmätila. 
näkövammaisten kerho ke 
18.2. klo 13–14.30, Keskus-
tan seurakuntatalo. Opasys-
tävät vastassa Isonkadun ul-

ko-ovella.
Sokkotreffit ke 18.2. klo 18–
20, Diakoniakeskus, alaker-
ran ryhmätila. Yhdessäoloa 
ja yhteyttä näkövammaisil-
le ja heidän oppailleen pe-
lailun, rupattelun, gospel-
rytmien ja kahvittelun mer-
keissä. Pihalla opas vastassa.

PäIhDetYö
Päihdetyön naistenryhmä 
pe 13.2. klo 13, Diakoniakes-
kus, alakerta. Mukana pasto-

ri Virpi Sillanpää-Posio. 
Päihdetyön tavoiteryhmä 
ma 16.2. klo 14.30, Diako-
niakeskus, alakerta. 
Päihdetyön raamattupiiri ti 
17.2. klo 13, Diakoniakeskus, 
yläkerta.

Lähetys
lähetyssoppi torstaisin klo 
10–14, Keskustan seurakun-
tatalo. Leivonnaisia, käsitöi-
tä, arpoja ja muuta mukavaa.  

Siipi, lähetyksen puoti ja 
paja ma-ke ja pe klo 10–14, 
la klo 12–15. Puodista käy-
tettyjä astioita, liinavaattei-
ta, koruja, kirjoja sekä pajan 
tuotteita, tarjolla myös kah-
via yms. Pajassa tehdään kä-
sitöitä. P. 044 316 1720. 
tuolijumppa lähetyssopes-
sa to 19.2. klo 12, Keskustan 
seurakuntatalo.
lähetystovi pe 13.2. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Ks. erillinen ilmoitus.
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12.–19.2.2009enot oulussa 

Lauantaina 14.2. musiikinystäviä hemmotellaan 
taitavalla a ccapella-yhtye Human Organilla Py-
hän Luukkaan kappelissa. Konsertti alkaa kello 19 
ja sinne on vapaa pääsy.

Yhtyeen musiikissa kohtaavat afroamerikkalai-
nen rytmimusiikki ja pohjoiseurooppalainen tai-
de- ja kansanmusiikki. Konsertissa Human Organ 
laulaa virsiä ja hymnejä, mutta ystävänpäivää juh-
listetaan erityisesti Stand By Me -rakkauslaululla ja 
ohjelmassa on myös mahdollisesti yllätysnumero. 

Yhtyeeseen kuuluvat Reijo Aittakumpu, Säde 
Bartling, Sampo Haapaniemi, Anna-Liisa Hau-
nio, Lotte Lehikoinen, Pemo Ojala, Veera Railio, 
Taina-Maaria Rautasuo ja Mikko Seppänen. Yhty-
eeseen kuuluva tenori, Reijo Aittakumpu, on Ou-
lun oma poika, joka pääsee nyt konsertoimaan ko-
tikaupunkiinsa. 

Konsertin ajaksi järjestetään tarvittaessa lasten-
hoito. Lastenhoitoa tarvitsevat voivat ottaa yhteyt-
tä viimeistään 12.2. Tuiran seurakunnan pastori 
Nanna Helaakoskeen, p. 050 5750 826. 

Human Organ soi 
ystävänpäivänä

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
lähetyspiiri to 12.2. ja 19.2. 
klo 14, Vanha pappila. Raa-
mattutunti 12.2. Jouni Riipi-
nen, 19.2. Hannu Ojalehto.

Karjasillan seurakunta
kaukovainion lähetyspiiri 
ti 17.2. klo 18, Kaukovainion 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
lähetyspiiri ma 16.2. klo 
16.30, Tuiran kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiirit:
Ma 16.2. klo 18, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 16.2. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

Lapset ja lapsiperheet

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Perheleiri 20.–22.3. Roku-
an leirikeskus. Leirillä ulkoil-
laan, askarrellaan, leikitään 
ja hiljennytään yhdessä. 
Leirin hinta aikuinen 44 €, 
4–18-vuotias 30 € , sisaralen-
nus -25 %. Ensisijaisesti tuo-
miokirkkoseurakunnan jäse-
nille. lmoittautuminen vii-
meistään 6.3. Kaijalle p. 050 
5249 779 tai sähköpostitse 
kaija.siniluoto@evl.fi.
Pyhäkoulut: 
Su 15.2. klo 12, Makasiinin-
katu 6.
Su 15.2. klo 16.30, Kouluka-
tu 10. 
Perhekerhot:
To 12.2. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 
Ke 18.2. klo 10, Heinätorin 
seurakuntatalo. 
To 19.2. klo 10, Intiön seura-
kuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Pyhäkoulut: 
To 12.2. ja 19.2. klo 14.30, 
Pyhän Andreaan kirkko. 
7–9-vuotiaille.
Su 15.2. klo 10, Kastellin kirk-
ko. Messun aikana.
Su 15.2. klo 10, Karjasillan 
kirkko. Messun aikana.
Su 15.2. klo 12, Maikkulan 
kappeli. Messun aikana.
Su 15.2. klo 12, Kaukovaini-
on kappeli. Messun aikana.
Su 15.2. klo 12, Pyhän Andre-
aan kirkko. Messun aikana.
Perhekerhot: 
Ma 16.2. klo 10, Sarasuon-
tien päiväkoti. 
Ti 17.2. klo 9.30–11, Pyhän 
Andreaan kirkko. 
Ke 18.2. klo 10–11.30, Pyhän 
Andreaan kirkko. 

Tuiran seurakunta
Pyhäkoulut:
Su 15.2. klo 10, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Messun aikana.
Su 15.2. klo 11, Kuivasjärven 
seurakuntakoti. 
Su 15.2. klo 12, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Perhekerhot: 
To 12.2. ja 19.2. klo 9.30, Py-
hän Luukkaan kappeli. 
To 12.2. ja 19.2. klo 13, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Kansain-
välinen perhekerho, englan-
ninkielinen.

Ti 17.2. klo 9.30, Niittyaron 
seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Koskelan 
seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Kuivasjär-
ven seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Patenie-
men kirkko. 
Ke 18.2. klo 9.30, Rajakylän 
seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 

Oulujoen seurakunta
Pyhäkoulut: 
Su 15.2. klo 16–17.15, Hin-
tan seurakuntatalo. Akku-
na-tilaisuuksien aikana. Järj. 
myös Kansanlähetys, Kylvä-
jä ja SLEY. 
Su 15.2. klo 12, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Perhekerhot: 
Ke 18.2. klo 9.30, Hintan seu-
rakuntatalo. 
Ke 18.2. klo 9.30, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Heikkilän-
kankaan seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Sangin-
suun seurakuntakoti. 
Ke 18.2. klo 9.30, Hönttämä-
en seurakuntakoti. 
Perhekerho: nauti arjesta 
– tässä ja nyt ke 18.2. klo 
17.30, Myllyojan seurakun-
tatalo. Ks. erillinen ilmoitus.

Varhaisnuoret
Lisätietoja varhaisnuorten 
kerhoista osoitteessa www.
oulunseurakunnat.fi/tapah-
tumakalenteri. 

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Pienoismallikerho su 15.2. 
klo 14, Öbergin talo. Ks. jut-
tu sivulla 13. 

Nuoret
karjasillan seurakunnan ja 
oulun tuomiokirkkoseu-
rakunnan isoskoulutus ke 
18.2. klo 17.30–19, Kauko-
vainion kappeli. 

Karjasillan seurakunta
Yökahvila Cafe Andreas pe 
13.2. klo 19–23, Pyhän Andre-
aan kirkko. Oleilua, pelailua, 
hartautta ja pientä purtavaa.
nuortenilta ti 17.2. klo 18–
20.30, Pyhän Andreaan kirk-
ko. Oleilua, pelailua, harta-
utta ja pientä purtavaa.
nuorten musiikkipiiri ke 
18.2. klo 17–18, Maikkulan 
kappeli. 

Tuiran seurakunta
Isoskoulutus (10.) ke 18.2. 
klo 17, Koskelan seurakunta-
koti. Aiheena 18.2. tai 25.2. 
on Minäkö kristitty? 

Oulujoen seurakunta
oulujoen isoskoulutus ke 
18.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. Uusille isosille. 
Mukana mm. Sirpa Karjalai-
nen ja Ilkka Mäkinen. 

Nuoret aikuiset 
Filosofinen keskustelupii-
ri to 12.2. klo 16.15, Oulun 
yliopiston sali KTK 219. Mu-

kana lehtori, KT Markku Sa-
lakka, kansainvälisen työn 
pastori Árpád Kovács ja yli-
opistopastori, TT Ari Savuo-
ja. Järjestetty yhdessä Oulun 
yliopiston kanssa.
kappelive la 14.2. klo 19, Py-
hän Luukkaan kappeli. Ks. 
juttu sivulla 14.
opiskelijoiden yhteinen 
raamattupiiri ti 17.2. klo 18, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 

oPISkelIJAJäRJeStöt
oPkon opiskelijailta la 14.2. 
klo 19, Öbergin talo. Hyvil-
lä lahjoilla varustettu, Jussi 
Miettinen.
kansanlähetyksen kolme 
kohtaamista -ilta ma 16.2. 
klo 18.30, Torikatu 9 A 32. Ni-
ko Seppä: Daniel rukoilijana.
evankelisten opiskelijoiden 
ilta ke 18.2. klo 18.30, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Jaakobin 
paini, Satu Salo.
körttiopiskelijoiden seu-
rat to 19.2. klo 19. Körtiksel-
lä, Luokotie 5 A 5, Välivainio.
uusheräyksen ilta to 19.2. 
klo 19, Koulukatu 41. Pekka 
ja Leena Siljander: Mikä on 
Pyhää.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
toiminta- ja keskusteluker-
ho to 12.2. ja 19.2. klo 10.30, 
Heinätorin seurakuntatalo. 
Raksilan kerho to 12.2. ja 
19.2. klo 12, Kajaanintie 1. 
Senioripäivä heinäpääs-
sä ma 16.2. klo 11, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Klo 11–
12 verenpaineen mittaus, 
klo 12 ruokailu, hintaan 4 
€, ja Hopealanka-kerho klo 
12.30–13.30.
tarinatupa ke 18.2. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 

Karjasillan seurakunta
Ystävänkamari ti 17.2. klo 
12, Kaukovainion kappeli. 
eläkeläisten kerhot: 
To 12.2. ja 19.2. klo 13, Kas-
tellin kirkko. 
To 12.2. klo 13.30, Karjasil-
lan kirkko. 
To 12.2. klo 12–14, Pyhän An-
dreaan kirkko. 
Ma 16.2. klo 12.30–14, Maik-
kulan kappeli. 

Tuiran seurakunta
eläkeläisten seurat to 12.2. 
klo 13, Pateniemen kirkko. 

Ystävänpäivän iltahetki kaikenikäisille
Torstaina 12.2. klo 18 Maikkulan kappelissa 
Ohjelmassa yhteislaulua, onnenpyörä, arpoja, mehu- 
ja kahvitarjoilu. Esiintymässä Mikko Salmi, Pete Miet-
tunen, Taikuri Roope, Hagarzawia ja lapsikuoro.

Pienoisnäytelmä Myrsky ja päivänpaiste
Torstaina 12.2. klo 14
Metsolan Hovin seurakuntakerhossa
Käsikirjoitus Z. Topelius, ohjaus Ester Alakopsa. Esiin-
tyjät Anu Fedotoff, Kerttu Kaitera ja Ester Alakopsa.

laskiaistapahtuma lapsiperheille ja kaikenikäisille
Sunnuntaina 22.2. klo 12–15 
Raatin NMKY:n talossa
Makkaraa, lettuja ja laskiaispullia, hernekeittoa soppa-
tykistä (oma astia mukaan kotiin ostoa varten), leivon-
naisia ja käsitöitä. Lapsille ongintaa, onnenpyörä, nuk-
keteatteriesitys, kansainvälisten laulujen muskarihet-
ki, sudanilainen lauluryhmä, Oulunsalon taidekoulun 
tanssiesitys New York. Paloauto paikalla.

Messu ja yhteisvastuulounas

Sunnnuntaina 15.2. klo 12 
Hintan seurakuntatalossa 

Messun toimittaa Antti Leskelä, kanttorina San-
na Leppäniemi. Ruokana rössypottu, leipä ja 
maito sekä jälkiruokana karpalo-puolukkasoppa 
ja kahvi. Hinta 5 euroa. Myytävänä myös arpoja. 
Järjestää Oulujoen seurakunta ja Hintan Martat.

OHJELMA
9.00  Avaus, kirkkoherra Juhani Lavanko
9.10  Yksilö yhteiskunnan rakentajana,
 kansanedustaja Erkki Pulliainen
9.50  Keskustelu                                                   
10.05  Mitä vastuu omastani merkitsee?
 johtaja Hannu Leskinen (PPSHP) 
10.30  Miten vetää mies mukaan? 
 johtaja Ilkka Kronqvist (Nordea)
10.55  Keskustelu                                                   
11.20  Päätös, tuomiorovasti Matti Pikkarainen
11.30  Lounas, lohikeitto ja kahvi (7 e)        

Maikkulan kappelissa, Kangaskontiontie 9, Oulu

Juonto Juhani Lavanko  •  Musiikki kanttori Ilkka Järviö

nauti arjesta – tässä ja nyt -iltatapahtuma

Perhekerhossa keskiviikona 18.2. klo 17.30 
Myllyojan seurakuntatalossa 
Puheenvuoron saa sosiaalikasvattaja ja 9 lapsen äiti 
Riitta-Liisa Luukkonen. Illassa puhutaan kodin lämpi-
män ilmapiirin tärkeydestä, kasvatuksesta ja vanhem-
pien jaksamisesta. Päivän perhekerho on siirretty iltaan 
ja sinne ovat tervetulleita perhekerholaiset ja muut ha-
lukkaat. Ilta aloitetaan mehulla ja kahvilla.

Seuraavat kerrat 25.2. Heikkilänkankaalla ja 26.2. Yli-
kiimingissä.
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Puhe Harri Fagerholm ja Pet-
teri Tuulos. Pateniemen elä-
keläisten virikekuoro, johtaa 
Andro Lehmus. Kahvitarjoilu 
ja arvontaa Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. Linja-auto-
kuljetus: 11.45 Pyhän Luuk-
kaan kappeli, 11.50 Hiiden-
tien päätepysäkki, ajaa Jär-
vitietä, 12.00 Koskelan palve-
lukeskus, 12.10 Alppila Kaar-
natien pysäkki, 12.15 Tui-
ran kirkko, 12.20 Kangastien 
palvelukeskus, 12.30 Koske-
lan seurakuntakodin pysäk-
ki, 12.35 Rajakylän seurakun-
takoti, 12.40 Palokan palve-
lukeskus, Pateniemen kirkko. 
Senioreiden kerho pe 13.2. 
klo 10. 
Seniorien laulupiiri to 19.2. 
klo 13, Tuiran kirkko. Muka-
na ovat Ulla Metsänheimo ja 
Paula Kyllönen.
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. 

Oulujoen seurakunta
Ikäihmisten kuntopiiri ma 
16.2. klo 19, Huonesuon seu-
rakuntakoti. 
Seurakuntakerhot:
To 12.2. klo 14, Metsolan Ho-
vi. Pienoisnäytelmä Myrsky 
ja Päivänpaiste. Tarkemmin 
ks. yhteisvastuuilmoitus.
Ma 16.2. klo 12, Hintan seu-
rakuntatalo. 
To 19.2. klo 14, Hoikantien 
palvelutalo. 
To 12.2. klo 10, Huonesuon 
seurakuntakoti. 
To 12.2. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 
Ma 16.2. klo 12, Sanginsuun 
seurakuntakoti. 
To 19.2. klo 12, Perälässä, 
Kontiokoskentie. 
To 19.2. klo 13, Myllyojan 
seurakuntatalo. 

YlIkIIMIngIn Alue
Seurakuntakerho ti 17.2. 
klo 11. 

Leirit ja retket
eläkeläisten leiri 16.3.–19.3. 
Rokuan leirikeskus. Oulujo-
kisten ja tuomiokirkkoseura-
kuntalaisten eläkeläisten lei-
ri, mukana diakonissat Eija 
Röning ja Sirkku Nivala. Hinta 
64 € sis. matkat, täysihoidon 
ja vakuutuksen Oulun ev.-lut. 
seurakuntien jäsenille. Ilm. 
viim. 26.2. p. (08) 3161 340.

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
hiljentymään hangille, ret-
ki tunturiin 4.–8.4. tunturi-
hotelli Vuontispirtille Tuntu-
ri-Lappii Pallas-Ounastuntu-
rin kansallispuiston maise-
miin. Hinta täysihoitoineen 
ja matkoineen aikuiselta ho-
tellissa (2 hh) 255 €, (1 hh) 300 
€ ja mökeissä (3–4 hh) 225 €, 
soluissa 195 €. Tied. matkan 
vetäjiltä Mirva Kuikalta 040 
5747 091 ja Kirsi Karppiselta 
040 5747 181. Hinnat sis. ta-
paturmavakuutuksen Oulun 
seurakuntien jäsenille. Muka-
na pastori Jyrki Vaaramo. Ilm. 
arkisin p. 08 3161 340. 

Karjasillan seurakunta
työttömien leiri 9.–12.3. Ro-
kuan leirikeskus. Lähde mu-

kaan hiihtelemään Rokuan 
keväthangille. Hinta 20 € sis. 
matkat, täysihoidon ja va-
kuutuksen seurakunnan jä-
senille. Ilm. viim. 16.2. p. 08 
3161 340. Vetäjinä diakonia-
työntekijät Heidi Karvonen 
ja Terttu Rahko.

Tuiran seurakunta
eläkeläisten leiri 23.–26.3. 
Rokuan leirikeskus. Etusijalla 
Tuiran seurakuntalaiset. Hin-
ta 64 € sis. matkat, majoituk-
sen ja ruoan sekä tapatur-
mavakuutuksen Oulun seu-
rakuntien jäsenille. Ilmoit-
tautumiset viim. 9.3. p. 3161 
340. Tiedustelut Paula Kyllö-
nen, p. 040 7235 880 ja Aino-
Liisa Ilkko p. 040 751 0064.

Oulujoen seurakunta
Seurakuntaretki laatokan 
Valamoon 13.–16.8. Hin-
ta noin 475 € riippuen mat-
kalaisten määrästä, sis. bus-
sikuljetuksen, majoitukset, 
ruokailut, opastetun koko-
päivävierailun Valamon saa-
relle sekä viisumit vakuutuk-
sineen. Sitovat ilm. viim. 27.2. 
www.oulunseurakunnat.fi/il-
mo tai p. (08) 316 1340. Tie-
dustelut matkanjohtaja Pent-
ti Kortesluoma, p. 040 575 
2716. Etusijalla seurakunnan 
jokivarsien alueen jäsenet. 

Kuorot ja kerhot
Lisätietoja kuoroista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/tapahtumakalenteri.

Tuiran seurakunta
kivikerho ti 17.2. klo 10, Py-
hän Tuomaan kirkon kellari. 

Oulujoen seurakunta
Aikuisten kuntopiiri to 12.2. 
ja 19.2. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo. 
Fransupiiri ti 17.2. klo 17, 
Myllyojan seurakuntatalo. 

Muut menot
Sururyhmät: 
Ke 18.2. klo 17.30, Karjasilta. 
Tiedustelut ja ilm. viim. 12.2. 
p. 040 574 7163.
To 19.2. klo 11, Tuira. Tiedus-
telut ja ilm. viim. 12.2. p. 040 
5157 267. 
Ystävänpäivän iltahetki 
kaikenikäisille to 12.2. klo 
18, Maikkulan kappeli. Ks. 
yhteisvastuuilmoitus.
Miesten lauantai la 14.2. 
klo 9, Maikkulan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus.
Yhteisvastuulounas su 
15.2., Hintan seurakuntata-
lo. Ks. yhteisvastuuilmoitus.
Maallikkokoulu su 15.2. klo 
13.15, Maikkulan kappeli. Ks. 
erillinen ilmoitus. 
kaatuneitten omaiset ma 
16.2. klo 12, Keskustan seu-
rakuntatalo. 
naisten ilta ma 16.2. klo 18–
20, Öbergin talon alakerran 
ryhmätila. Keskustelua, kah-
vit, iltahartaus ja mahdolli-
suus saunomiseen 
Moraalivartion kansalais-
kokous – aiheena nainen ti 
17.2. klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Ks. erilllinen ilmoitus.
eläkepapit ja puolisot to 

19.2. klo 13, Keskustan seu-
rakuntatalo. 

Kansainvälisyys
Lisätietoja kansainvälisen 
työn tapahtumista osoit-
teessa www.oulunseurakun-
nat.fi/kansainvalinen.
International Family Club – 
kansainvälinen perhekerho 
on Thursdays at 1 pm in Py-
hän Luukkaan kappeli. You 
are welcome to come along to 
any of our Thursday sessions.
Svenska Privatskolans 150-
års jubileumsfestgudstjänst 
sö 15.2. kl 12.30 i Oulun tuo-
miokirkko. Medverkar kyr-
koherde Peter Kankkonen, 
Matti Pikkarainen och predi-
kant John Vikström. Kyrkokö-
rerna från Karleby och Kro-
noby, körledare Kristina Klin-
genberg och organist Maija 
Tynkkynen. Kyrkokaffe i för-
samlingshuset.
Arabiankielinen jumalan-
palvelus su 15.2. klo 17, Kau-
kovainion kappeli. 
Arabiankielinen raamattu-
piiri ke 18.2. klo 18–21, Kau-
kovainion kappeli. 

Kastetut
tuomiokirkko: Pihla Maria 
Inkeri Keränen, Joel Tuomas 
Partanen.
tuira: Lasse Vertti Juhani Hin-
kula, Milja Olivia Huttunen, 
Paavo Aarni Keski-Filppula, 
Pekka Iisak Minh Tien Kin-
nunen, Jadessa Sisko Mirel-
la Korhonen, Juliette Mari-
ella Korhonen, Wäinö Aaron 
Kuokkanen, Saana Kristiina 
Kälkäjä, Aada Elena Kämä-
räinen, Pihla Olivia Paakin-
aho, Atte Matias Pehkonen, 
Samuel Antero Puolakan-
aho, Lotta Maria Taipaleen-
mäki, Peppi Noora Timonen, 
Pekko Ilmari Tähtinen, Lauri 
Teodor Samuli Värttö.
karjasilta: Kerttu Elmiira 
Arhippainen, Piitu Elli Maria 
Impiö, Vilppu Ilari Jämsä, Ni-
kolas Myrsky Anton Kulha, 
Jenni Katariina Lauri, Nuut-
ti Onni Eemeli Lähetkangas, 
Onna Emilia Dagmari Ruot-
salainen, Anna Sofia Salmi, 
Eetu Petteri Sipola, Ellen Oli-
via Stranius, Aaron Eliel Su-
vala, Eelis Valtteri Tokola. 
oulujoki: Aukusti Joonatan 
Karvonen, Elle Ilona Kunnas-
luoto, Alvar Markunpoika Pu-
roila, Viivi Inna Alliina Pöllä-
nen, Matti Ilmari Heikinpoi-
ka Rajavaara, Sanni Olivia Tii-
rola, Kalle Elmeri Vilmunen. 

Vihityt
karjasilta: Veli-Matti Saka-
ri Mustonen ja Anu Johanna 
König, Jyrki Kalervo Stranius 
ja Päivi Hannele Kokkoniemi, 
Joel Tuomas Sulevi Jokitalo 
ja Tiina Aino Marja Nikula.
oulujoki: Jari Heikki Väänä-
nen ja Teija Anneli Haipola.

Kuolleet
tuomiokirkko: Aino Mir-
ja Kyllikki Alapere, 78; Rei-
no Rudolf Ervasti, 90; Sigrid 
Maria Leppilampi s. Lehtinen, 
100; Sulo Eemeli Määttä, 73; 
Aaro Edvard Nummikko, 93; 
Aaro Antero Perätalo, 78; 

Onni Vilhelm Rundelin, 79.
karjasilta: Aatos Jalmari Aho-
la, 84; Unto Ahonen, 84; An-
na Liisa Määttä s. Gumse, 63.
tuira: Heikki Sakari Fritsch, 
55; Paul Jouko Holger Fritsch, 
57; Hilja Sofia Hemmilä s. Jyl-
hänniska, 89; Annie Linnea 
Luoma s. Lindroth, 91; Sauli 
Henrik Niskanen, 47; Veli Ju-
hani Paakkola, 64; Sulo An-
selmi Somero, 81; Elsa Maria 
Wäänänen s. Manninen, 84.  

Lähetystovit
- pe 13.2. klo 12
   Neljäs käsky, mukana
   Anna-Mari Heikkinen
- pe 20.2. klo 12 
   Toimintaa, mukana 
   Paula Rosbacka.
- pe 27.2. klo 12
   Viides käsky, mukana 
   Pasi Kurikka.

Runokvarkki 
la 21.2., 21.3., 25.4. ja 23.5. 
klo 13. Se on ”ylös, alas, 
outo, totuus, kauneus ja to-
tuus”. Se on kvarkki. Mitä 
sitten pitää sisällään runo-
kvarkki? Mukana ihmette-
lemässä pastori Juha Vähä-
kangas.

Nokelantie 48 B, käynti  
Latokartanontien puolelta.

julisteen suunnittelukilpailu

Oulugospel
Julisteen tehtävänä on markkinoida tapahtumaa. Julis-
teeseen tulee tapahtuman nimi, ohjelmatietoja kellon-
aikoineen ja tapahtumapaikkoineen.
Lisäksi julisteen kuvaa tullaan käyttämään postikorteis-
sa sekä tapahtuman käsiohjelmassa.
Lisätietoja esa.rattya@evl.fi tai 040 5747125.
Palkkio 100 €.

Kilpailuehdotukset toimitetaan 13.3. klo 15 mennes-
sä osoitteeseen: 
Oulun seurakuntayhtymä
Yhteiset seurakuntapalvelut / Esa Rättyä
Kirkkokatu 5
90100 OULU
tai sähköisessä muodossa esa.rattya@evl.fi

Aamurukous 

Keskiviikkoisin 
18.2., 18.3., 15.4. ja 
13.5. klo 8 
Ylikiimingin seurakun-
tatalossa

Maallikkokoulu 

Sunnuntaina 15.2. 
klo 13.15 Maikkulan kappelissa 

Messun ja kirkkokahvien jälkeen jatketaan tutustumis-
ta messuun, teemana tällä kertaa on messun symboliik-
ka. Maallikkokoulu on kolmiosainen tutustumismatka 
messuun. Jokainen kokoontuminen on itsenäinen osio.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu neljä seura-
kuntaa, yhtymän johto ja kuusi palveluyksikköä. 
Jäsenmäärä on noin 111 000. Päätoimisia työn-
tekijöitä on noin 290.
Oulun seurakuntayhtymän hautausmailla 
työskentelee kesäisin noin 120 kausityöntekijää.

HAUTAUSMAIDEN KESÄTYÖT
Oulun seurakuntayhtymä hakee 17 vuotta täyttäneitä kesätyöntekijöitä Oulun, 
Oulujoen ja Ylikiimingin hautausmaille kesäkaudeksi 2009.

Työhön kuuluu mm. kukkien istuttaminen, kastelu ja muu hoitotyö sekä 
nurmikon leikkuu. Työajat ovat ma–to klo 7–16 ja pe 7–14. Työntekijöitä 
palkataan ensisijaisesti touko- ja syyskuun väliselle ajalle ja työsuhteet ovat 
1–5 kk mittaisia.

Hakulomakkeen voi täyttää 16.2.– 4.3. osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi  >
 nyt > avoimet työpaikat. Hakulomakkeen voi myös käydä täyttämässä 16.2.– 4.3.  
Oulun hautausmaan toimistolla, Intiöntie 6. Hautausmaan toimisto on avoinna 
ma–pe klo 9–16. Valituille ilmoitetaan kirjeitse viikolla 13. 

www.oulunseurakunnat.fi 

tiistaina 17.2. klo 18
Karjasillan kirkossa

www.oulunseurakunnat. /moraalivartio

TULE PUHUMAAN
LYLYN JA ANTTI 

NYLÉNIN KANSSA 
NAISISTA!
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hailuoto www.hailuodonseurakunta.fi lumijoki lumijoki.seurakunta.net

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.2.2009

kirkkoherranvirasto

ma 9.30–12 
ke 12–14.30

Luovontie 52
p. 08 8100 565

työntekijöiden 
numerot

Kirkkoherra 040 7430 371
Kanttori 040 7430 381
Diakonissa 040 7430 382
Suntio 040 5858010

4-v. päiväkerho perjantaina 
on peruttu.
keskipäivänkerho ke 18.2. 
klo 12. ”Anna elämälle suun-
ta ja tarkoitus” vk 125:1.
lumilyhdyn hartaus keski-
viikkoisin klo 14.
hartaushetket to 19.2. klo 
13.15. Limingan tk:ssa ja klo 
14 Alatemmeksellä.
kirkkokuoro Keskiviikoisin  
klo 18.30 srk-talolla.
kokkikerho torstaisin klo 
14–16 kerhohuoneella. 
Rakastakko nää mua -pari-
suhdeilta Su 15.2. klo 16–19 
Limingan Tupoksen kerho-
huoneella Vanamossa, Kaup-
pakaari 1. Tarjolla välipalaa. 
Tilaisuus on ilmainen. Las-
tenhoitoa tarvitsevat, soit-
takaa 12.2. mennessä p. 044 
7521 226.
Siioninvirsiseurat ja he-
rättäjä-yhdistyksen pai-
kallisosaston vuosikokous 
to 19.2. klo 15 pappilassa. 
Mukana aluesihteeri Merja 

Jyrkkä.
kesän 2009 rippikoululais-
ten kaikille yhteinen tilai-
suus to 19.2. klo 18 rippikou-
luilta srk-talolla. 
Partio: Partiopoikien koko-
ukset joka keskiviikko Nas-
kun laavulla klo 18. Parti-
onohjaajana toimii Hannu 
Luukinen. Pe 13.2. Ruoktun 
ilmoittautuminen päättyy. 
Ilmoittautumislomakkeet 
Lumijoen kololle tai partio-
toimistoon Liminkaan. La 
14.2. Talkoopäivä Partiokäm-
pällä klo 10–16. Ota mukaan 
työkaluja ja eväät. Talo tarjo-
aa kahvit ja mehut. Tieduste-
lut Hannulle. Ke 18.2. Ruok-
tu Leiriläiskokous ja van-
hempainilta Kotikololla Li-
mingassa klo 18–19 Ruoktul-
le lähtijöiden, erityisesti en-
sikertalaisten vanhempineen 
osallistuminen on tärkeää.
leiri 3.–6.-luokkalaisille 
21.–22.2. on peruttu Lumi-
joen koulutyöpäivän vuoksi.

Rauhanyhdistys: Pe 13.2. 
klo 19 nuortenilta Takkulal-
la ja raamattuluokka Hint-
salalla. Su 15.2. klo 12 py-
häkoulu I Räihä II Hannu 
Vanhala III Alakärppä klo 
16 seurat Lumilyhdyssä Es-
ko Oksa. Päiväkerho ry:llä ti 
17.2. ja to 19.2. klo 17.30–19 
ja ke 18.2. klo 17–18.30. To 
19.2. varttuneidenkerho klo 
13 Ali Viinikalla.

Saarenkartanon hartaus to 
12.2. klo 14.30.
kirkkokuoro to 12.2. klo 
18.30.
Rauhanyhdistyksen seu-
rat su 15.2. klo 14.30 Saa-
renkartanossa. Erkki Ala-
saarela.
Raamattu- ja rukousilta ti 
17.2. klo 18 srk-salissa.
Aamukahvila ke 18.2. klo 9 
Luukulla.
Päiväpiiri ke 18.2. klo 13 
Saarenkartanossa.
Saaren Sirkut ke 18.2. klo 
14.45.
kaverikerho to 19.2. klo 10.
kirkkokuoro to 19.2. klo 
18.30.

Ystävänpäi-
välounas 
Yhteisvas-
tuun hyväksi
Pe 13.2. klo 11–14 Lumi-
joen seurakuntatalolla. 
Lounaaksi palapaistia ja 
jälkiruuaksi kahvit ystä-
vänpäiväleivosten kera. 
Aikuiset 8 euroa ja lap-
set 4 euroa. Arvontaa, 
myynnissä laskiaispullia, 
vuokakakkuja ja yhteis-
vastuutuotteita.Ystävänpäivän juhla Saarenkartanossa

Lauantaina 14.2. klo 14 vietetään Saarenkartanossa 
ystävänpäivän juhlaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

Laskiaissunnuntaina 
22.2. vietetään yhteis-
vastuupäivää kirkolla. 
Saamme vieraaksem-
me kansainvälistä väkeä 
Oulusta. Ensi viikolla 
lisää tietoa ohjelmasta.

”On elämä meri ja suuret sen aavat,
toisistaan ystävät tukea saavat.”

   eurakunnissa voi ys-
tävänpäivää viet-
tää monilla tavoin ja 
moneen kertaan. Va-

raslähdön voi tehdä juhlintaan jo 
torstaina 12.2. Silloin vietetään 
Haukiputaan seurakuntakeskuk-
sessa ystävänpäivän juhlaa kello 
11. Tilaisuudessa on tarjolla ruo-
kaa, kahvit ja mukavaa ohjelmaa 
viiden euron hintaan.

Samaan aikaan voi Oulun-
salon seurakuntatalossa osallis-
tua seurakuntakerhoon. Muka-
na ovat Sanna Karppinen ja Mai-
ja Sivula, kerhon teemana on ys-
tävänpäivä.

Illalla ehtii vielä osallistua 
Maikkulan kappelin kaikenikäi-
sille sopivaan ystävänpäivän ilta-
hetkeen. Tapahtuma alkaa kello 
18. Ohjelmassa on muun muas-
sa yhteislaulua, onnenpyörä 
ja arpajaiset. Ohjelmas-

Ystävänpäivä 
    pitkän kaavan kautta

ta vastaavat seurakuntapasto-
ri Mikko Salmi, Pete Miettinen 
ja Roope-taikuri. Illassa esiintyy 
myös Maikkulan kappelin lapsi-
kuoro ja sudanilainen lauluyh-
tye Hagarzawia värikkäine asui-
neen ja rumpuineen. Tarjolla on 
vapaaehtoisella maksulla kahvia, 
mehua, keksejä ja leivonnaisia. 
Tapahtuman tuotto menee Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

Perjantaina 13.2. ystävänpäi-
vän viettoa voi jatkaa ystävänpäi-
välounaalla kello 11–14. Paikka-
na on silloin Lumijoen seurakun-
tatalo. Tarjolla on palapaistia ja 
jälkiruokana kahvit ystävänpäi-
väleivosten kera. Aikuisen lounas 
maksaa 8 euroa, lapsen 4 euroa. 
Lisäksi myynnissä on laskiais-
pullia, vuokakakkuja, yhteisvas-
tuutuotteita ja arpoja. Tilaisuu-

den tuotto menee Yh-
teisvastuukeräyk-

sen hyväksi.
Ystävänpäivää 

voi viettää myös 
varsinaisena ys-
tävänpäivänä 
lauantaina 14.2. 

Hailuodos-
sa vietetään ys-

tävänpäivän juh-
laa Saarenkartanossa 

kello 14. Tilaisuudessa 
on kahvitarjoilu. Miehet 

tosin eivät Hailuotoon 
ehdi, sillä he ovat Maikku-

S lan kappelissa Miesten lauantais-
sa kello 9–12.

Ystävänpäivän juhlinnan voi 
päättää osallistumalla messuun. 
Muhoksen kirkossa on Minä sa-
non teitä ystävikseni -messu kel-
lo 18. Messu on osa Muhoksel-
la 14.–22.2. viettävää perheviik-
koa. Perheviikon järjestelyissä 
ovat mukana seurakunnan li-
säksi muun muassa urheiluseu-
rat ja kunta.

Toinen vaihtoehto on osallis-
tua Oulun tuomiokirkossa vie-
tettävään ystävänpäivämessuun 
kello 20. Musiikista vastaavat 
Raimo Paaso ja nuoret. Kolehti 
kerätään Yhteisvastuukeräyksel-
le. Messun jälkeen iltaa jatketaan 
Keskustan seurakuntatalolla, jos-
sa on tarjolla ohjelmaa ja tarjoi-
lua ystävänpäivän hengessä.

Kun on kiertänyt kaik-
ki nämä tilaisuudet, saat-
taa mieli olla täynnä ys-
tävänpäivää vuodeksi 
eteenpäin. Mikäli ystävil-
le ja ystävyydelle vielä on 
tilaa, voi seuraavaksi ottaa 
yhteyttä ystäviinsä tai men-
nä vaikka mukaan seurakun-
tien toimintaan ja etsiä itselleen 
lisää ystäviä.

Satu laPiNlaMPi

Kuva t :  M
.  H

aapa la inen
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naisten piiri to 12.2. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa. Mukana Leena Brockman.
kempeleen kristuspäivän 
tapahtuma – yhteiskristilli-
nen Sanan ja rukouksen ilta 
su 15.2. klo 17 kirkossa. 
että jaksaisin -ilta su 15.2. 
klo 18 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Pyhäkoulu.
Palveluryhmän vierailu pal-
velutalo hovilassa ma 16.2. 
klo 13.30. Tervetuloa ulkoile-
maan yhdessä.
Perhekerhot ja varhais-
nuorten kuorot normaalisti.
Aamurukous keskiviikkoisin 
klo 6 kirkossa. Huom. aika.
eläkeläisten piirit: Päivä-
piiri ke 18.2. klo 12 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa. 
Aiheena ikääntyvän lääk-
keidenkäyttö, proviisori 
Jarkko Korpua. Seurakunta-
piiri to 19.2. klo 12 Kirkon-
kylän srk-kodissa. Aiheena 
ystävyys.
kirkkokuoro ke 18.2. klo 18 

haukipudas www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fi

kempele www.evl.fi/srk/kempele

kiiminki www.evl.fi/srk/kiiminki

15.30 Montin-salissa. Ohjaa-
jina diakonissa Jaana Kontio 
ja kunnan perhetyöntekijä 
Sirpa Säilävaara.
Juttunurkka ma 16.2. klo 
10–13 Jäälin seurakuntako-
dissa. Lisätietoja Jaanalta p. 
040 579 3248.
Diakoniatyöntekijän ajan-
varaus sekä kotikäynti-
pyynnöt: Erja Haho 0400 
775 164 (Kk) tai Jaana Kon-
tio (Jääli) 040 579 3248.
Yhteisvastuulenkki koite-
li – Ylikylän koulu – koite-
li su 15.2. klo 14–17. Koulun 
pihalla toimipisteitä lapsille. 
Koitelissa myynnissä makka-
raa ja arpoja yhteisvastuun 
hyväksi (oman juomat mu-
kaan) Haasta perheesi / ystä-
väsi liikkeelle! Järjestää Yli-
kylän kylätoimikunta.
lähetyspiiri ti 17.2. klo 12 
Montin-salissa.
kaatuneitten omaisten kii-
mingin osaston vuosikoko-
us ti 17.2. klo 18 Montin-sa-

lissa. Johtokunta klo 17.
kiimingin partiotuki ry 
vuosikokous to 26.2. klo 
18.30 Montin-salissa.
nuoret: Markus Vuorisen 
konsertti yökahvilassa pe 
13.2. klo 19.   Ennakkotiedos-
ta poiketen 20.2. EI ole gos-
pelkonserttia.
Iloinen laskiaistapahtuma 
su 22.2. srk-keskuksessa. Klo 
10 perhemessu Kiimingin 
kirkossa, jonka jälkeen seu-
rakuntakeskuksessa lounas.
Hevosajelua, onnenpyörä, 
erilaisia toimintapisteitä ul-
kona yms. Yv-keräyksen hy-
väksi. Klo 13 esiintyy Taikuri 
Alfrendo. Tervetuloa!
laskiaistapahtuma ti 24.2. 
klo 10–13 Kiimingin seura-
kuntakeskuksessa ja Jäälis-
sä seurakuntakodilla. He-
vosajelua, satutuokiot 10.30 
ja 11.30, onnenpyörä, arpa-
jaiset yms. Tuotto yhteisvas-
tuulle.
Perheretki ouluun Tieto-

maahan ja Eedeniin uimaan 
hiihtolomalla ma 2.3. Hinta 
15 € / aikuiset, 10 € / 7–12-
v. lapset ja eläkeläiset sekä 
alle 7-v. 5 €. Hinta sisältää 
matkat, lämpimän ruuan, li-
put Tietomaahan ja Eede-
niin sekä vakuutuksen.  Kak-
kosluokkalaiset ja siitä nuo-
remmat tarvitsevat mukaan 
aikuisen. Ilmoittautuminen 
soittamalla ti 17.2. klo 17–
19 ja to 19.2. klo 9–14 p. 040 
5609 678 (ei tekstiviestiä).
Parisuhdejuhlaa kaikille pa-
reille to 12.2. Klo 18 Virtaa 
välillämme -messu kirkossa, 
jonka jälkeen kevyttä iltapa-
laa ja Örkit Oulun kaupun-
ginteatterista esiintyy seu-
rakuntakeskuksessa. Terve-
tuloa nauttimaan yhdessä-
olon ihanuudesta.
Virtaa Välillämme -kurs-
si alkaen 22.3. sunnuntai-
sin klo 16–19 Montin-salis-
sa. Lastenhoito kirkkopirtil-
lä. Ilm. viim. 27.2. Riina Moi-

Jumalanpalvelussuunnitte-
luhetki ke 17.2 klo 17 Mon-
tin-salissa. Tervetuloa suun-
nittelemaan messua, joka pi-
detään puolen toista viikon 
kuluttua. 
hartaus ke 18.2. klo 14 Jaa-
rankartanossa.
hartaus to 19.2. klo 13 Ko-
tirinteessä, Erja Haho, Katri 
Niskakangas.
Alfa-kurssi to 12.2. klo 18.30 
Jäälin seurakuntakodilla. 
eläkeläisten seurakunta-
kerho ti 17.2. klo 13 Jäälin 
seurakuntakodilla. Kuljetus-
pyynnöt virastoon.
Pyhäkoulu su 22.2. klo 12 
Kirkkopirtillä.
Diakoniapiiri ma 16.2. klo 18 
Kolamäen kerhohuoneessa.
kuntouttava naisten päih-
deryhmä joka to klo 14–

Ystävänpäivän juhla to 12.2. 
klo 11 srk-keskuksessa. Ruo-
kailu, kahvit ja mukavaa oh-
jelmaa. Hinta 5 €. 
omaishoitajien vertaistuki-
ryhmä ei kokoonnu to 12.2. 
Revontalojen ryhmätyöti-
lassa vaan osallistumme Ys-
tävänpäivän juhlaan klo 11–
13.30 srk-keskuksessa. 
Raamattu tutuksi -ilta to 
12.2. klo 18 lähetystoimis-

ton vieraskamarissa, 2. Kor. 
(To 19.2., Gal. ja Ef. )
Diakonia- ja lähetyspiiri ma 
16.2. klo 14.30 Saini Hiltusel-
la, Rysätie 5.
Raamattupiiri ke 18.2. klo 
18 Vakkurilan perhekerhoti-
lassa (Ilm.21).
Yökahvilavetäjien kokoon-
tuminen pe 20.2. klo 17 
Vakkurilassa. Myös uusia ve-
täjiä kaivataan. Ota yhteys 

Katri Haapakorvaan, p. 045 
6576122 tai tule pe 20.2. ko-
koukseen kuulemaan lisää 
asiasta.
nuoret: avoimet ovet ke 
18.2. klo 17.30–19.30 Vakku-
rilassa. Yökahvilat perjantai-
sin Vakkurilassa klo 18–00. 
Gospel-ilta pe 20.2. alk. klo 
18 Vakkurilassa.
toivon torstai – kansainväli-
sen diakonian koulutuspäi-
vä to 26.2. Oulaisissa. Ilm. pe 
13.2. mennessä diakoniatoi-
mistoon pe klo 9–11 p. 5472 
636 tai Helena Seppäselle p. 
040 5819 316. Koulutuspäivä 
on ilmainen. Kuljetus järjes-
tetään.
Rauhanyhdistys: hauki-
pudas: raamattuluokka pe 
13.2. klo 18.30 Kropsulla, Sii-
kasaarentie 59, pyhäkoulut 
su 15.2. klo 12 Jämsällä, Uku-
rantörmä 3, Konttilalla, Jou-
konrinne 27, Hiltusella, Kää-
riäntie 2 ja Alakärpällä, Tolp-
parinne 13, seurat ja paikka-

laskiaistapahtuma 
Yhteisvastuun merkeissä 

Lauantaina 14.2. klo 11–13 Martinniemen 
seurakuntakodilla. 
 Ohjelmassa mäenlakua, poniratsastusta (pakkasraja 
-15 astetta), tutustumista varten paikalla traktorikaivuri, 
Singstar, onnenpyörä, kasvomaalausta, diasatuja ja yllä-
tysvieras lapsille. 
 Myytävänä hernekeittoa 4 euroa / ltr, laskiaispullia 50 
senttiä / pulla sekä makkaraa, arpoja ja yhteisvastuutuot-
teita. Hernekeitto- ja pullavaraukset 6.2. mennessä dia-
koniatoimistoon perjantaina klo 9–11 p. 5472 636 tai Laila 
Rantakokolle p. 040 8668 319, omat astiat hernekeitolle.

kirkkoherranviraston 
puhelinnumero on 
muuttunut. Uusi nume-
ro: 040 584 4406.

lanen p. 040 5609 678.
Perhekerhot to klo 9.30–
11.30 Kirkkopirtillä ja Jäälin 
seurakuntakodissa.
Perhekahvila perjantaisin 
klo 9.30–11 Kirkkopirtillä ja 
Jäälin seurakuntakodissa.
lasten parkki torstaisin klo 
13–15 Jäälin srk-kodissa.
Rauhanyhdistys: Raamattu-
luokka pe 13.2. klo 19 ry:llä. 
Rauhanyhdistyksen 60-v. 
juhla su 15.2. klo 17 ry:llä.
kiimingin Rauhan Sana:  
Osallistumme Oulun Rauhan 
Sanan talvipäiville 14.–15.2. 
esikoislestadiolaisten seu-
rat pe 13.2. klo 18.30 Jäälin 
seurakuntakodissa.
kastetut: Veera Maria Leh-
mikangas, Iida Emilia Manni-
nen, Saana Adelina Hannu-
la, Pihla   Bettina Hannula, 
Kaapo Johannes Aleksante-
ri Vilppola.
kuolleet: Aki Päiviö Leino-
nen, 58; Ismo Tapio Jurva-
kainen, 37.

Kirkonkylän srk-kodissa. Ke-
vätkokous.
työikäisten naisten raamat-
tupiiri ke 18.2. klo 19 Kokko-
kankaan srk-keskuksessa.
oma hetki -omaishoitajien 
keskusteluryhmä to 19.2. klo 
12.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Runoja ja lauluja. 
Mukana kanttori Marjo Irjala.
Miesten piiri to 19.2. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Veikon valinta ja Aamukah-

vila normaalisti.
kirpputori Ilonpisara ti ja to 
klo 14–17, la klo 10–13.
Varhaisnuoret: Kerhot nor-
maalisti. Ruttu reppu -leiri 
Kannuksessa 27.2.–1.3. Hin-
ta 25 € sis. kyydin, ruuan, oh-
jelman ja majoituksen. Koko 
perheen talviretki 2.3. Ice 
Park Finland -jäämaailmaan. 
Valloita maailman ainoa kei-
notekoinen jäävuori ja koe 
aitoja elämyksiä arktisessa 
ympäristössä. Tutustutaan 
myös Joulupukin kammariin 
sekä pääpostiin ja näet aito-
ja Husky-koiria. Hinta 20 € 
lapsilta ja 25 € aikuisilta sis. 
eväspussin, kyydin ja pääsy-
liput. Ilmoittautumiset 14.2. 
mennessä p. 040 7790 372.
nuoret: Nuortenilta to klo 
19 VP. Yöpappila pe 13.2. 
klo 20 VP. Peli-ilta ke Kem-
pelehallilla klo 16.30–18. 
Zeppelinin päivystys pe klo 
16–19. 
Perhelentopallo la klo 9–11 

Kirkonkylän koululla.
kempeleen ry: Kotiseurat  
to 12.2. klo 19 Johanna ja 
Juha Paananen, Teeripolku 
6. Raamattuluokat pe 13.2. 
klo 18 Pienemmät Göös, Tep-
polantie 280. Isommat Paja-
la, Savikorventie 62. Pyhä-
koulut su 15.2. klo 12 Kok-
kokangas: Leinonen, Vesi-
haudantie 10. Keskusta-Olli-
la: Pulkkinen, Cajanuksentie 
12. Santamäki: Limma, Pap-
pilanniitty 8. Paituri: Tahkola 
A, Patotie 10. Seurat su 15.2. 
klo 16 ry:llä.
Murron ry: Lauluseurat pe 
13.2. klo 19 Vuokko ja Vesa 
Kumpulalla. Vuosikokous su 
15.2. klo 16.
kastetut: Matilda Annastii-
na Liikanen, Kiira-Emilia Su-
sanna Palosaari, Enna Maria 
Lauri, Mea Marica Luukinen, 
Anni Maija Emilia Tuomaala, 
Sanni Isabella Ylitalo.
kuollut: Erkki Ilmari Pieti-
lä, 70.

Sanan ja  
rukouksen ilta 

Kempeleen Kristuspäivän 
tapahtuma – yhteiskristil-
linen Sanan ja rukouksen 
ilta su 15.2. klo 17 kirkos-
sa. Mukana kirkkoher-
ra Pekka Rehumäki, Ju-
ha Hilli, Ritva-Leena Jär-
vinen, Annikka Mäkelä ja 
Versot. 

Mies ja kitara 
yökahvilassa

Tamperelainen gospel-
muusikko Markus Vuori-
nen konsertoi srk-keskuk-
sen yökahvilassa pe 13.2. 
kello 19. Laulut kertovat 
taivasikävästä huudon 
ja sadetanssin kautta tu-
leen ja jäähän. Konsertti 
on maksuton. Yökahvila 
jatkuu konsertin jälkeen 
kello 22 saakka. Tervetu-
loa iltakävelijät ja taivas-
ikävöijät!

kunnalle muuttaneiden tu-
tustumisilta su 15.2. klo 17 
ry:llä, eläkepiiri ti 17.2. klo 13 
srk-keskuksen monitoimisa-
lissa. kello: raamattuluokka 
pe 13.2. klo 17.30 ry:llä, huu-
tokauppaompeluseurat pe 
13.2. klo 18.30 ry:llä, pyhä-
koulu su 15.2. klo 12 Takku-
lalla, Alamäki 4 ja Similällä, 
Korvalantie 46, päiväkerho 
ma 16.2. klo 17.30 ry:llä. Jo-
kikylä: päiväkerho to 12.2., 
ke 18.2. ja to 19.2. klo 17.30-
19 ry:llä, sisarpiiri to 12.2. klo 
18.30 ry:llä, raamattuluokka 
pe 13.2. klo 17.30 ry:llä, om-
peluseurat pe 13.2. klo 18.30 
ry:llä, järjestää Anni ja Juk-
ka Vänttilä sekä Maarit ja 
Markku Rehulla, nuortenil-
ta la 14.2. klo 18 ry:llä, py-
häkoulut su 15.2 klo 12 Ase-
makylä e. Jaakko Vänttilä, 
Asemakylä p. Jarmo Väntti-
lä, Keskikylä Jyrki Vänttilä, 
Vänttilänperä Pekka Väntti-
lä, Taipaleenkylä Antti Ho-

lappa, vuosikokous su 15.2 
klo 14 ry:llä.
kastettu: Luukas Elmeri Päk-
kilä, Iida Emilia Kuivala, Ee-
meli Eetu Antero Leiviskä, 
Aada Olivia Kujala, Konsta 
Heikki Viljami Ahola, Hanna 
Maria Annikki Autio, Saana 

J u s s i  Mä ke lä

Katariina Regina, Aate Hen-
rik Jarnonpoika Muuri.
Avioliittoon kuulutettu: Te-
ro Juhani Mikkonen ja Maria 
Satomaa.
kuolleet: Aune Katarii-
na Sipola, 94; Risto-Matti 
Kenttä, 28.

w w w.sxc . hu
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Perheviikko 14.–22.2. 

La 14.2. klo 15 Oulujoki tulvii -gospeltapahtuma 
palloilusalissa 
La 14.2. klo 18 Minä sanon teitä ystävikseni -messu 
Muhoksen kirkossa.
Ma 16.2. klo 18 Lumikki ja seitsemän kääpiötä 
-lastennäytelmä Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa. 
Näytelmän toteuttaa Hermes-ryhmä. Vapaa pääsy!
Ti 17.2. klo 18 Meidän messu Muhoksen kirkossa.
Ke 18.2. klo 18 Lumikki ja seitsemän kääpiötä 
-lastennäytelmä Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksessa. 
Näytelmän toteuttaa Hermes-ryhmä. Vapaa pääsy!
To 19.2. klo 18.15–20 Jäädisko jäähallilla.
La 21.2. klo 19–23.30 yökahvila Valopilikku 
yläkoululaisille ja sitä vanhemmille Nuokkarilla. 
Su 22.2. klo 12–14 Lumirieha Korkalan-
vaarassa. 
Monenlaista talvista ohjelmaa!

Järjestelyissä mukana seurakunta, 
kunta, urheiluseuroja ym. Tapahtumis-
ta jaetaan erillinen Menovinkit-ohjel-
malehtinen koululaisille ja kerhoissa.

liminka www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fi

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

eurakunnissa tapahtuu 12.–19.2.2009

Muhos www.evl.fi/srk/muhos

YV-kerääjät kiertävät ko-
deissa!
Seurakuntakerho to 12.2. 
klo 11 srk-talolla, Sanna 
Karppinen, Maija Sivula. Ys-
tävänpäivä. 
hartaus to 12.2. klo 11.30 
Teppolassa, Minna Salmi.
omaishoitajaryhmä ma 
16.2. klo 12 Pappilassa. Mai-

ja Sivula ja kotisairaanhoita-
ja Raija Pajarinen.
hartaustilaisuus ke 18.2. klo 
13.30 Salonkartanossa, Min-
na Salmi.
lähetysilta ke 18.2. klo 18, 
toimitalolla. Vieraana Hiip-
pakunnan vs. lähetyssihtee-
ri Aino Pieskä.
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 11 seurakuntatalolla, 
Maija Sivula.
kyläkamari auki ma-ke klo 
11–14. KyläKamarin tukiryh-
mä kokoontuu Pappilassa to 
19.2. klo 14.
tilkkutäkki-ilta pe 20.2. klo 
18.30 Minttukujalla.
Messu su 22.2. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Vesa Äärelä, 
kanttori Tuomo Kangas.
herännäisseurat su 22.2. klo 
18.30 Kokkokankaan seura-
kuntakeskuksella, Kissaojan-
tie 12, Kempele.
kuorot: lapsikuoro ke klo 17, 
naiskuoro ke klo 18.30, mu-
siikkikerho to klo 17 srk-ta-

lolla, aikuisten lauluryhmä 
to klo 18 toimitalolla.
Pyhäkoulut su 15.2. klo 12–
13 Minttukujalla, Salonpääs-
sä ja seurakuntatalolla.
Perhekerhot: Ti 17.2. klo 
12.30–14 srk-talolla. Ke 18.2. 
klo 9.30–11 Minttukujalla.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ke 18.2. klo 9–10.30 
srk-talolla.
Rytmiä ja riimiä vauvalle ja 
vanhemmalle ke 18.2. klo 
13–14.30 srk-talolla.
nuorten kerhoissa vielä ti-
laa: Pitkäkankaan koululla 
Liikuntakerho pojat 10–13-
v.  ke klo 17. Liikuntakerho 
tytöt 10–13-v. to klo 17. Sa-
lonpään koululla: Liikunta-
kerho pojat 7–10-v. ti klo 16. 
Liikuntakerho pojat 10–14-v. 
ti klo 17. Liikuntakerho tytöt 
6–10-v. ke klo 16.30. Liikun-
takerho tytöt 10–14-v. ke klo 
17.15.  Liikuntakerho pojat yli 
14-v pe klo 16.30. nauskan 
tila (Salonpää):  Puuhaker-

kirkkoherranvirasto 

Vattukuja 2
maanantaista torstaihin 

kello 9–13 
keskiviikkona 
kello 14–17 ja 

perjantaina kello 10–13

hartaus to 12.2.  klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
kuorot: Tähdet to 12.2. klo 
16–17 Linnukan koululla 
luokka 116.
kirkkolaulajat ke 18.2. klo 
18 Rantakylän kappelilla.
Rakastakko nää mua -pari-
suhdeilta su 15.2. klo 16–19 
Tupoksen Vanamossa. Las-
tenhoitoa tarvitsevat ilmoit-
takaa tänään p. 044 7521 
226. Järj. Virtaa Välilläm-
me -vapaaehtoiset ja rovas-
tikunnan avioparityöryhmä.
omaishoitajien  päiväkah-
vit ma 16.2. klo 12 Kotiko-
lolla (entinen navetta). Ryh-
mään voivat tulla myös he, 

joiden omaishoitajuus on 
päättynyt. Mukana Maisa 
Hautamäki.
Seurakuntakerho ke 18.2. 
klo 12 Kotikololla. Aihe: Se-
niorikännykkä/Rauni Kois-
tinen.
Raamattu-ja rukouspiiri ke 
18.2. klo 18.30 Haverisilla, 
Linnukkatie 20.
laskiaistapahtuma ti 24.2. 
klo 17–19 Linnukan koulun 
takana. Ohjelmaa lapsille ja 
nuorille. Ongintaa, kahvia, 
mehua, laskiaispullia. 
Rippikoulut: Talviryhmien 
yhteinen vanhempainilta ke 
11.2. klo 19 Vanamon ylä-
kerrassa. Rippikouluralli  to 
12.2. kaikille kesän rippikou-
lulaisille sekä muualla käyvil-
le sukunimen mukaan O-Ö 
tai jos et ole vielä käynyt.
nuoret: Nuortenilta la 14.2. 
klo 18–20 Vanamossa jatku-
en yökahvilana klo 23 saak-
ka. Mukaan kutsutaan erityi-
sesti kesä 1 -riparilaisia. Tal-

viryhmien isoset kokoontu-
vat ke 18.2. klo 17 lähetys-
vintillä. Nuortenilta to 19.2. 
klo 18–20 Kotikolon yläker-
rassa. Mukaan kutsutaan eri-
tyisesti kesä 2 -riparilaisia. 
Pyhäkoulu su 15.2. klo 12 
Kotikololla.
Perhekerhot: Ti 17.2. klo 
9.30–11 Kotikololla. Ke 18.2. 
klo 9.30–11 Vanamossa. 
Rauhanyhdistys: Raamat-
tuluokka (7–8) pe 13.2. klo 
18.30 ry:llä. Äidit ja isät -ilta 
la 14.2. klo 18.30 ry:llä. Py-
häkoulut su 15.2. klo 11.30 ja 
klo 14 seurat Niittypirtin pal-
velutalolla ja klo 18 seurat Li-
mingan kirkossa.
kastettu: Elsa Sylvia Kerä-
nen, Fanni Adolfiina Klaavo, 
Sampo Joona-Elias Kristoffer 
Luukkonen, Jere Kristian Pel-
toniemi.
Vihitty: Janne Markus Ele-
vaara ja Satu Susanna Rah-
kola; Tapio Ilmari Ylikulju ja 
Anna Katariina Alamäki.

ho 6–8-v. ma klo 17. Puuha-
kerho 9–10-v. ma klo 18. Pal-
loiluhalli: Liikuntakerho po-
jat yli 14-v. ti klo 16. Seu-
rakuntatalo: Puuhakerho 
7–10-v. ti klo 17. Nuortenil-
ta yli 14-v. to klo 18. Reppu: 
Varkkari avoimet 7–13-v. ma 
klo 14–17. Raamis yli 14-v. ma 
klo 18. Kitarapiirit (Sähköki-
tara, alkeisryhmä, jatkoryh-
mä) to klo 15–18. Reppuilta 
yli 12-vuotiaat pe klo 18–24.
Lisätietoja Elli Hiltunen 040 
772 0375 / Kirsi Järvelin 040 
7720373 / Sanna Korhonen 
044 745 3851. 
Rippikoulu: Päiväkoulun 
opetusviikonloppu 14.–15.2. 
klo 10–16.
katekumenaatti – aikuinen 
usko. Lisät. kappalainen Ve-
sa Äärelä, 044 7453 858. Ks. 
www.evl.fi/katekumenaatti.
harjoittelijana seurakun-
nassa 2.2.–4.4. Oulun Diakin 
opiskelija Terhi Luokkanen.
Salonpään ry: Lauluseurat to 

12.2. klo 18.30 ry:llä. Seurat su 
15.2. klo 14 ry:llä, Pauli Pasa-
nen, Pentti Kinnunen. Ti 17.2. 
sisarilta ry klo 18.30. Vuosiko-
kous pe 20.2. klo 18.30 ry:llä. 
oulunsalon kirkonkylän 

ry: La 14.2. klo 18 ystävän-
päiväjuhla ry:llä. Su 15.2. klo 
12 raamattuluokka I ry, raa-
mattuluokka II, Kylänpuoli ja 
Keskikylä; ry, Karhuoja; Ant-
ti  Korkiakoski, klo 16 opis-
toilta ja seurat ry Tuomas 
Hänninen, Mauno Linnan-
mäki. Ma 16.2. klo Raamattu 
tutuksi –ilta ”Kirkastusvuo-
ri”, Jorma Vuorma. Ti 17.2. 
klo 19 lauluseuroja kodeissa: 
Karhuojalla; Kankaalla, Nie-
mentie. Kylänpuoli; Nissiläl-
lä, Pinaattikuja 1. To 19 klo 
14 seurat Salonkartanossa. 
La 21.2. klo 11.30 seurat Tep-
polassa. 
kastetut: Rilla Armiita Leh-
tola, Sara Sofia Rantasuo, 
Romeo Salomo Haapsaari, 
Eetu Joose Matias Walli, Pin-
ja Olivia Keinänen, Joose Vil-
jami Onnela.
Vihitty: Juha Antero Kaup-
pila ja Kirsi Anna Maria Män-
tyniemi, Heikki Samuli Har-
tikka ja Jaana Johanna Piri.

Rakastakko nää mua -ro-
vastikunnallinen parisuh-
deilta su 15.2. klo 16–19 Tu-
poksen Vanamossa. 
Sanginjoen seurakuntapiiri 
ma 16.2. klo 12 Irja ja Mart-
ti Lustigilla, Leena Leskelä ja 
Liisa Seppänen.
laitasaaren seurakuntapii-
ri ti 17.2. klo 12 rukoushuo-
neella, Leena Leskelä kertoo 
yhteisvastuuasioista. 
Siioninvirsiseurat ti 17.2. 
klo 19 Hilkka Konnulla, Aho-
tie 6, Sauli Typpö, Jouni 
Heikkinen. 
keskipäivänkerho ke 18.2. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Simo Pekka Pekkala. Vie-
raana apteekkari Taije Jun-
tunen, aiheena ihon hoito. 
Arvonta!
hartaus ke 18.2. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa.
Rukouspiiri ke 18.2. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savo-
lainen.

hartaus to 19.2. klo 13 Päivä-
keskuksessa.
hartaushetket to 19.2. klo 
13 alkaen Jokirinteen palve-
lukodeissa, Pekka Kyllönen.
kylmälänkylän seurakunta-
piiri pe 20.2. klo 10.15, Pek-
ka Kyllönen.
kristittyjen yhteinen ru-
kousilta pe 20.2. klo 19 seu-
rakuntatalossa. Kahvi / tee 
-tarjoilu, iltapala. Mukana 

kunnanjohtaja Jukka Syvä-
virta, Jouni Heikkinen, Mar-
jo Irjala, Satu Saarinen.
kuorot: ke 18.2. klo 17 lap-
sikuoro ja klo 18.30 kirkko-
kuoro srk-talossa. To 19.2. 
klo 18.30 kamarikuoro srk-
talossa. 
Perhekerhot tiistaisin klo 
9.30–11.30 seurakuntatalos-
sa ja Päivärinteen seurakun-
tasalissa sekä torstaisin klo 
10–12 Laitasaaren rukous-
huoneella. 
laitasaaren rukoushuone: 
aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Perhekerho tors-
taisin klo 10–12. Seurakun-
tapiiri ti 17.2. klo 12, Leena 
Leskelä. 
Muhoksen rauhanyhdis-
tys: pe 13.2. kotiompeluseu-
rat klo 18: Pälli Kerttu ja Lau-
ri Taskila ja klo 19: kirkonky-
lä Kati ja Ermo Tihinen, Ko-
rivaara Kaisu ja Pekka Kyllö-
nen, Suokylä Maria ja Kari 
Keränen. La 14.2. klo 19 raa-

mattuluokka-iltakylä 7–8-lk  
Tuula ja Juhani Vääräniemel-
lä. Klo 19 nuortenilta Eila ja 
Hannu Pirneksellä. Su 15.2. 
klo 12 pyhäkoulut: kk1 Joki-
talo, kk2 Syri, Korivaara Pek-
karinen, Pälli A. Pitkänen, 
Suokylä Ervasti. Klo 17 seu-
rat ry:llä. Ma 16.2. klo 18 päi-
väkerhot ry:llä. Ti 17.2. klo 
12.30 seurat Päiväkeskuk-
sessa. To 19.2. klo 19 sisaril-
ta ry:llä. Pe 20.2. klo 18 las-
kiaismyyjäiset ry:llä. www.
muhoksenrauhanyhdistys.fi.
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: pe 13.2. sisarilta. La 14.2. 
klo 11 päiväkerho ry:llä. Klo 
19 raamattuluokka ja ilta-
kylä 7–8-lk Tuula ja Juhani 
Vääräniemellä, Lehtoselän-
tie 180. Klo 19 nuortenilta Ei-
la ja Hannu Pirneksellä, Kur-
suntie 10. Su 15.2. klo 12  ja 
klo 18 seurat ry:llä. 
kastettu: Enni Aura Linnea 
Nurkkala, Markus Aatu Juha-
ni Hauru.

tuo meille vanhat 
postimerkit!
Lähetysseura järjestää 
kaksi kertaa vuodessa 
postimerkkihuutokau-
pan. Toimittamalla van-
hat merkit seurakuntaan, 
olet tukemassa arvok-
kaalla tavalla lähetystyö-
tä. Jätä merkin ympäril-
le 1 cm kirjekuorta / kort-
tia. Tiedustelut lähetys-
sihteeri Anja Hämäläinen 
p. 040 562 9131.

Pe 13.2. Ruoktun ilmoittautuminen päät-
tyy. Kaikki Ruoktulle lähtijät huolehtikaa 
ilmoittautumislomakkeet täytettynä par-
tiotoimistoon. Päivystys Partiotoimistossa 
klo 15–17. Ruoktujohtajien kokous Kotiko-
lolla klo 16.30–18. 
La 14.2. Talkoopäivä Partiokämpällä klo 
10–16. Voi olla myös vain osan päivää. Eri-
tyisesti partiolaisten vanhemmat terve-
tulleita. Ohjelmassa mm. halontekoa. Ota 
mukaan eväät ja työkaluja. Talo tarjoaa 
kahvit ja mehut. Tiedustelut ja ilmoittau-
tumiset Hannulle. 
Su 15.2. Kirkkopalvelussa Ruusunmarjat. 
Ke 18.2. Tarpojaosaston vj-kokous Koti-
kololla klo 17–18. Ruoktun leiriläiskoko-
us ja vanhempainilta Kotikololla klo 18–
19 Ruoktulle lähtijöiden, erityisesti ensi-
kertalaisten vanhempineen osallistumi-
nen on tärkeää. 
Pe 20.2. Ruoktujohtajien kokous Kotiko-
lolla klo 16.30–18. 
La 21.2. Sudenpentujen hiihtoretki Ro-
konsaareen. Lisätiedot laumanjohtajilta. 

Su 22.2. Muistelemispäivä. partiolaiset 
osallistuvat jumalanpalvelukseen. Kirk-
kopalvelussa vj-jatkokurssilaiset.

Ruoktu-leirikirjeet ja ilmoittautumislo-
makkeet jaossa Kotikololla, kokouksissa 
johtajilta ja Internetissä. 

Partiokalenteri 13.–22. helmikuuta

tupoksen olohuone 
ke 18.2. klo 18 Vanamon 
yläkerrassa. Huom.aika! 
Keskustelussa ”Minä us-
kon”. Mukana pastori 
Anna-Maari Ruotanen ja 
Maisa Hautamäki.

OMAISHOITAJIEN RYHMÄ 

 PAPPILASSA 

 16.2.2009

 KLO 12:00

MYÖS UUDET 

ROHKEASTI MUKAAN!
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nuorisoviikon ohjelma 20.–27.2.
pe 20.2. klo 19 liikuntahallilla 
Juha Tapion konsertti
su 22.2. klo 12 seurakuntatalolla 
nuorisomessu
ma 23.2. jalkapalloilua liikuntahallilla
ti 24.2. klo 18 seurakuntatalolla 
Lastenlaulukatselmus
to 26.2. klo 18 kirkossa juhlavaltuusto
pe 27.2. klo 19 Suojalinnassa Iltamat
pe 27.2. 21.30–00.30, Suojalinnassa 
päihteetön disco, K13, 6 e (ennakkoon 5 e)

Pudasjärvi www.pudasjarvenseurakunta.fi

Siikalatva www.siikalatvanseurakunta.fi

tyrnävä www.evl.fi/srk/tyrnava

lauluntekijä Suomen huipulta

Pe 20.2. klo 19 liikuntahallilla esiintyy Juha Tapio, joka 
on yksi maamme tämän hetken tunnetuimmista laulun-
tekijöistä. Juha Tapio yhtyeineen tulee juhlistamaan Pu-
dasjärven 370-vuotisjuhlavuotta ja avaamaan samalla 
juhlavuoden nuorisoviikon.
 Juha Tapion laulut ovat tulleet tutuksi radioaalloilla. 
Hänen suurimpia hittejään ovat mm. Mitä silmät ei nää, 
Ohikiitävää, Kaksi puuta, Suurenmoinen elämä.
 Kaupunkimme juhlavuoden kunniaksi konsertti on 
maksuton. Konserttiin ovat tervetulleita kaikki Juha Ta-
pion musiikista pitävät tai musiikista kiinnostuneet ikään 
katsomatta. Ovet avataan tuntia ennen konsertin alkua.

keStIlä
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 12.2. klo 12 Erja ja 
Osmo Haatajalla Ranta-Mat-
tilassa.
Raamattuilta nuorille pe 
13.2. klo 18 srk-kodissa.
ompeluseurat pe 13.2. klo 
19 ry:llä.
Virsilauluhetki ke 18.2. klo 
10 srk-kodissa.
Perhekerho ke 18.2. klo 11 
kerhokodissa. 
leiviskänrannan diakonia-
kylätoimikunnan vierailu 
ke 18.2. klo 13 Pihlajistoon 
ja ryhmäkotiin, lahjoituksia 
otetaan vastaan, yhteyshen-

kilö Irja Keränen.
leiviskänrannan diakonia- 
ja lähetyspiiri to 19.12. klo 
11 Aila ja Seppo Huovisella 
Kotirannassa. 
laskiaistapahtuma la 21.2. 
klo 12 ja vuosikokous ja seu-
rat su 22.2. klo 12 ry:llä.
Varhaisnuortenkerho to klo 
15.30 kerhokodissa.
kuollut: Senja Sofia Keskita-
lo s. Taipaleenmäki, 89.

PIIPPolA
Rippikoulua la 14.2. klo 9–14 
srk-kodissa. 
Raamattu- ja keskustelupii-
ri su 15.2. klo 18 Virpi ja Pa-
si Rajamäellä, Honkaperän-
tie 126. 
Ponnarihartaus ma 16.2. klo 
13.30 srk-kodissa. 
Seurakuntakerho ti 17.2. klo 
12 Väinölässä. 
nuortenilta pe 20.2. klo 18 
srk-talossa. 
kuulutettu: Mikko Samuel 
Säärelä ja Hanna Karoliina 
Mustajärvi.

kuollut: Lauri Matti Saara-
nen, 84.

PulkkIlA
Raamattuluokka pe 13.2. 
klo 19 ja seurat su 15.2. klo 
13 (Markku Holma ja Antti 
Lääkkö) ry:llä.
Seurakuntakerho ke 18.2. 
klo 12 srk-talossa.
kirkkokuoroa ei ke 18.2. Un-
to koulutuksessa.  
kastettu: Noah Manuel Nie-
minen.

PYhäntä
Myyjäiset ja seurat la 14.2. 
klo 18 ry:llä. 
hartaus su 15.2. klo 13.30 
Nestorissa.
Seurat ja vuosikokous su 
15.2. klo 16 ry:llä.  
lukupiiri ma 16.2. klo 9 srk-
talossa ja klo 11 Ukonojan 
kerhohuoneella.
Varttuneen väen kerho ke 
18.2. klo 12 srk-talossa. 
lauluseurat ke 18.2. klo 
18.30 Riitta ja Jouni Lai-

neella.  
Perhekerho to 19.2. klo 11 
kerhohuoneessa. 

RAntSIlA
eläkeliitto to 12.2. klo 11 srk-
talossa. 
Sotainvalidien vuosikokous 
pe 13.2. klo 11 srk-talossa. 
Siikatörmän myyjäiset pe 
13.2. klo 19 ry:llä.
Seurat su 15.2. klo 12.30 
ry:llä.
Sisarilta ti 17.2. klo 19 ry:llä. 
ompeluseurat pe 20.2. klo 
19 ry:llä. 
Syöpäkerhon vuosikokous 
ke 18.2. klo 13 srk-talossa.
Seurakuntakerho to 19.2. 
klo 13 Rauhalan kerhohuo-
neessa, Markku Jaakkola.
hartaus to 19.2. klo 14.30 
vuodeosastolla, Markku 
Jaakkola.
lapsikuoroa ja hovin ker-
hoja ei ole ke 18.2., Arja ja 
Tanja koulutuksessa.
kuollut: Aino Annikki Kan-
gas s. Serttiö, 87.

Murto-ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri to 12.2. klo 
10.30 Kauttarannassa.
Seurakuntakerho ti 17.2. klo 
12.30 Tyrnävän srk-talolla.
hartaus to 19.2. klo 10.30 
Mäntyrinteellä.
kuorot: Kirkkokuoro ke 
18.2. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla ja lapsikuoro to 19.2. 
klo 16 Temmeksen srk-ta-
lolla.
nuoret: Nuortenilta pe 13.2. 
klo 18 Tyrnävän srk-talolla, ti 
17.2. klo 18 Temmeksen srk-
talolla ja to 19.2. klo 18 Mur-
rossa Kauttaranta 12 A 2.
Rippikoulu: Rippikoululais-

ten retki Muhos Gospeliin la 
14.2. Lähtö klo 14 Tyrnävän 
srk-talolta ja paluu klo 19.30.
Rakastakko nää mua -pa-
risuhdeilta su 15.2. klo 16–
19 Limingan Tupoksen Vana-
mossa, Kauppakaari 1. Tar-
jolla välipalaa. Tilaisuus on 
ilmainen.
tyrnävän rauhanyhdistys: 
Pe 13.2. klo 19 lauluseurat 
Kimmo Töllillä. Su 15.2. klo 
16 seurat ry:llä, Risto Lumi-
aho ja Pentti Mero.
Murron rauhanyhdistys: 
Pe 13.2. klo 19 lauluseurat, 
Vuokko ja Vesa Kumpulalla. 
Su 15.2. klo 16 vuosikokous.
kastettu: Katri Laura Hanne-
le Luukinen, Isla Olivia Pikka-
rainen, Joose Ilmari Satomaa, 
Arttu Tapio Laurila, Tomme 
Antero Holappa, Jenna-Juu-
lia Gisella Christiansen.
Avioliittoon vihitty: Topi 
Aslak Kivilompolo ja Arja Ka-
tariina Tölli.

Virsi-ilta su 15.2. klo 18 Kor-
pisen kylätalossa ja ke 18.2. 
klo 19 Kosamolla Pirjo ja Vil-
ho Kosamolla.
kirpputori  ke 18.2. klo 10–
13 talkootuvassa.
lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 16.2. klo 18.
Diakoniatyön päivystysajat 
ja ajanvaraus: pe 13.2. klo 
9–11, ma 16.2. klo 9–11, ma 
23.2. klo 9–11 ja maaliskuus-
sa maanantaisin klo 9–11. 
Puhelimitse (08) 8823142 tai 
0400 866 480 tai sähköpos-
titse henna.savilampi@evl.fi.
Ystävänkammari ti 17.2. klo 
11.30–13.30 srk-kodissa.
kuorot: Nuorisokuoro to 
19.2. klo 16.30, kirkkokuoro 
to 19.2. klo 18, lapsikuoro to 
12.2. ja to 19.2. klo 17 ja Vox 
Margarita ke 18.2. klo 18, 
Sarakylän  kuoro to 19.2. klo 
18.45. Eläkeläisten musiikki-
piiri ke 18.2. klo 13.
nuoret: Nuorten iltakahvila 
Rönö pe 13.2. klo 18–22.  Ju-

ha Tapion konsertti liikunta-
hallilla pe 20.2. klo 19. I-vai-
heen isoskoulutettaville kou-
lutuspäivä seurakuntatalolla 
la 14.2. klo 10–16. Mukaan 
Raamattu ja muistiinpanovä-
lineet sekä ulkoiluvarustus.
I- ja II-vaiheen isoskoulutet-
taville yhteinen viikonloppu 
seurakuntatalolla 20.–22.2. 
Katso tarkemmat tiedot lei-
rikirjeestä.
Perhekerho: to 12.2. ja 19.2. 
klo 10–13 ja ma 16.2. klo 10–
13 seurakuntakodissa. Petä-
järinteen kylätalossa ei per-

kirkkoherranvirasto

Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

avoinna 
ma-pe klo 9–14, 
to klo 15–17

kaikenikäisten 
nallekirkko 
Karhumuori ja kaksi 
pientä karhulasta kutsu-
vat laulamaan ja leikki-
mään su 15.2. klo 13 seu-
rakuntakotiin. Tule kirk-
koon yhdessä nallesi 
kanssa. Kahvi- ja mehu-
tarjoilu.

Yhteisvastuutapahtuma 

To 19.2. klo 11–15. 
Latukahvila Pytkynpirtil-
lä. Hernekeitto, leipä, le-
vite, ruokajuoma 6 €.

hekerhoa ke 18.2. Seuraava 
kerta ke 11.3. 
lapsiparkki seurakuntako-
dissa ke 11.2. klo 11–15.
Muskari  to 12.2. klo 16–17 
Sarakylässä.
Rauhanyhdistykset: Raa-
mattuluokka Sarakylässä 
Taisto Mannisella pe 13.2. 
klo 19 ja lauluseurat Vesa Sa-
rajärvellä su 15.2. klo 19. Lä-
hetysseurat Sarakylän kap-
pelissa ti 17.2. klo 19, Yli-Li-
vo-Pärjänsuon rauhanyh-
distyksellä ke 18.2. klo 19, 
Hirvaskoskella Raili ja Toivo 
Pohjolaisella to 19.2. klo 19 
(Pauli Nissinen ja Pekka  Ka-
tainen). Seurat Kurenalan 
rauhanyhdistyksellä su 15.2. 
klo 17 (Pekka Tuomikoski, Ti-
mo Liikanen).
kastettu: Miko Juho Tapa-
ni Niskasaari, Janna Karolii-
na Hemmilä, Väinö Viljami 
Kesti.
haudattu: Aino Pekkala, 84; 
Kalle Evert Karppinen, 81; Rai-
mo Juhani Hanhisuanto, 71.

kappalainen Perttu kyllösen 
virkaanasettaminen
Su 15.2. klo 10 Pyhännän kirkossa. Toimittaa lääninro-
vasti Erkki Piri, saarna Perttu Kyllönen. Virkaanasettami-
sessa avustavat rovasti Pekka Kyllönen, kirkkoneuvoston 
varapuh. joht. Leena Nissinen ja kappelineuvoston pj. 
Kauko Karppinen. Kanttorina Veijo Kinnunen, esiinty-
mässä Pyhännän lapsi- ja nuorisokuorot. Muut avustajat 
Enna Junno, Tiina Mikkonen, Arttu Kamula ja Juho Hie-
tala. Notaarina taloussihteeri Marja Keskinen. Kolehti 
kerätään Yhteisvastuukeräykselle. Ruokailu ja juhla srk-
talossa, vapaaehtoinen ruokamaksu Yhteisvastuulle.

lähetyskynttilöiden 
sytytys kirkossa 
50 senttiä/kpl.

kerho- ja kuorotoi-
minta kuten aikai-
semmin on ilmoitettu. 
Poikkeukset alla. 

hae kesätöihin seurakuntaan!

Seurakunta ottaa nuoria kesätöihin hautausmaalle ja 
kirkon esittelyyn. Hakemuksen voit jättää Tyrnävän 
4H-toimistoon 31.3. mennessä.

w w w.sxc . hu /  N ina Sk in l o

E l s i  H u t t u n e n
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NäyTe
Sarjassa joku meistä kokee
kulttuurielämyksen ja 
kertoo siitä mielipiteensä.

A nn i  K innu n e n

Kuolleet kynät 
-valokuvanäyttely 

Linnanmaan 
yliopistorakennuksen 

keskusaula, 
sisäänkäynti ovesta 2T

ma-pe 28.2. saakka 

Totuuden uhrit
Radioaseman johtaja, löy-

detty hengettömänä nel-
jä pistoolin laukausta ke-
hossa. Sanomalehden toi-

mittaja, murhattu lyömällä use-
asti vasaralla päähän. Uutistoi-
miston kuvaaja, ammuttu kone-
kiväärillä kuoliaaksi. Kustanta-
mon varapääjohtaja, kidutettu 
raa’asti ennen surmaamista. 

Tekstit kertovat karua kieltä 
journalistien työoloista Venä-
jällä, jossa viimeisten 15 vuoden 
aikana noin 230 toimittajaa on 
menehtynyt väkivaltaisesti epä-
määräisissä olosuhteissa.

Oulun yliopistolla on esillä 
Kuolleet kynät -valokuvanäyttely, 
joka sisältää 40 Venäjällä henken-
sä menettäneen journalistin va-
lokuvaa. Kuvien viereen on kir-

joitettu lyhyt selonteko siitä, mi-
tä heille tapahtui tai oletetaan ta-
pahtuneen. Monet tapauksista 
ovat vieläkin selvittämättä. Näyt-
telyn tarkoituksena on muistut-
taa sananvapauden ja vapaan tie-
donvälityksen merkityksestä yh-
teiskunnassa.

Valokuvanäyttelyn kokosi 
alun perin Tromssan kirjasto se-
kä kaupunginarkisto yhteistyössä 
Norjan journalistiliiton ja Barents 
Pressin Venäjän osaston kanssa. 
Barents Press International on 
neljän maan vapaaehtoinen jour-
nalistiverkosto, joka pyrkii edis-
tämään tiedonkulkua, kontakte-
ja ja sananvapautta Barentsin alu-
eella. Suomessa näyttelystä vastaa 
Barents Pressin Suomen osasto 
yhteistyössä Norjan suurlähetys-

tön, Oulun yliopiston sekä Kale-
van kanssa. 

onneksi ei meillä
Valokuvanäyttely kiinnosti Jus-
si Kotilaa tulevan ammatin kan-
nalta. Kotila opiskelee ensim-
mäistä vuotta toimittajaksi Ou-
lun seudun ammattikorkeakou-
lussa. Näyttely veti tulevan jour-
nalistin mietteliääksi. 

– Kyllähän nämä kuvat ja tari-
nat pistävät ajattelemaan journa-
listin työtä, sitä miten se voi jos-
sain päin maailmaa olla raakaa. 
Ei tällaista onneksi Suomessa ta-
pahdu, mutta heti naapurimaassa 
toimittaja voi päästä hengestään 
tutkimalla korruptiota tai rikol-
listen liikebisneksiä. 

– Sekin oli kyllä aikamoinen 

yllätys, kuinka paljon toimitta-
jia on Venäjällä 15 vuoden ai-
kana kuollut hämärissä olosuh-
teissa. Onhan meilläkin lehdis-
sä kirjoitettu joistain tapauksis-
ta, kuten Anna Politkovskajan 
ja Anastasia Baburovan mur-
hista, mutta suurimmasta osas-
ta en ole kuullut. 

Vesti-sanomalehden päätoi-
mittaja Luboda Ljubovan koh-
talo jäi erityisesti Jussin mie-
leen. Ljubova löydettiin mur-
hattuna kadulta kolme puu-
koniskua ruumiissaan. Kävi il-
mi, että murhan organisoi kil-
pailevan lehden päätoimittaja. 

Ljubovan kohtalo eroaa mo-
nista muista näyttelyssä esillä 
olevista, koska hänen murhaa-
jansa saatiin kiinni ja tuomittiin. 

– Vaikutusvaltaisten tahojen, 
kuten Euroopan unionin, pitäi-
si vaatia tiukemmin puolueeton-
ta tutkintaa Venäjälle, jotta mur-
haajat saataisiin kiinni. Varsinkin 
silloin, jos valtion sekä poliisin ta-
holta tutkinnat lopetetaan tulok-
settomina, Kotila toteaa.

– Näyttely on hyvä ja on tär-
keää herättää keskustelua. Suo-
sittelen tätä kaikille journalis-
min opiskelijoille. Hyvä veto yli-
opistolta, että he laittoivat näyt-
telyn esille. Itse asiassa myös 
meillä Oulun seudun ammatti-
korkeakoulullakin saisi järjestää 
taidenäyttelyiden lisäksi tällai-
sia keskustelua herättäviä näyt-
telyitä. 

MaaRit itkoNeN

aNNe HuRMe

Ystävä sai puhtaat pyykit vastapalvelukseksi

katJa kiviNieMi SiNikka kalliNeN Helge tiMoNeN

tekSti: Riitta HiRvoNeN
kuvat: elSi HuttuNeN

1. Pesin viikonloppuna kämp-
piksen pyykit. Se oli minun 
vastapalvelukseni hänelle.
2. Tarvitsen ystävien apua joka 
päivä. Sunnuntaina sain auto-
kyydin.

1. Viime viikolla autoin tutta-
vaamme käymällä kaupassa.
2. Marraskuussa tarvitsin työto-
vereiden apua yhteisellä matkal-
la Helsingissä ja minulla oli sel-
kä kipeä. He kantoivat ystävälli-
sesti laukkujani ja auttoivat kul-
kemaan portaissa. 

1. Eihän siitä ole kauan, kun 
autoin ystäviäni lippuvarauk-
sissa. Lunastin liput ja lähetin 
ne heille. Auttaminenhan on 
jos ei päivittäistä elämää, niin 
ainakin viikoittaista. 
2. Jaa-a. Ainakin tammikuus-
sa sain kyytipalvelua ystäviltä.

1. Pari viikkoa sitten kävin sa-
massa talossa olevan vanhuk-
sen luona kysymässä kuulu-
misia. Se on sellaista naapuri-
apua, kun olemme asuneet sa-
massa talossa niin pitkään. 
2. Viime viikolla sain kyydin 
Matkahuoltoon. 

Ystävien auttaminen 
on viikoittaista, 
Rauhan Tervehdyksen 
ystävänpäivägalluppiin 
osallistuneet totesivat. 
Ensi lauantai on 
ystävänpäivä.

1. Milloin olet viimeksi anta-
nut apua ystävillesi?
2. Milloin olet tarvinnut hei-
dän apuaan?

Tuleva toimittaja Jussi Kotila tutustui 40 menehtyneen 
toimittajan kohtaloon valokuvanäyttelyssä.


